
 
UMOWA DOSTAWY ŚRODKÓW DO ODLADZANIA   

 

 

zawarta w Białych Błotach w dniu ……………………roku 

pomiędzy: 

……………………………………………z siedzibą w……………………………………………….., wpisaną do 

rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: ………………… NIP: 

………………………………., reprezentowaną przez:  

…………………………………………… 

zwaną w dalszej części Umowy Dostawcą  

a 

 

Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. z siedzibą przy ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000121056, REGON 091230462, NIP 554-

030-92-29, kapitał zakładowy w kwocie 126 532 644,00 zł, wpłacony w całości, 

reprezentowaną przez : 

 

Tomasz Moraczewski – Prezes Zarządu 

 

zwaną w dalszej części Umowy Odbiorcą lub Zamawiającym. 

   

§ 1 

Podstawę zawarcia Umowy stanowi wynik postępowania przeprowadzonego w trybie negocjacji                 

z wieloma wykonawcami na podstawie Regulaminu udzielania zamówień Portu Lotniczego Bydgoszcz 

S.A. wprowadzonego zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z dnia 1 

października 2019 roku oraz ustawy – Kodeks Cywilny. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem przez Dostawcę do 

magazynu Zamawiającego, na warunkach zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi 

Załącznik nr 1 do Umowy, środków do odladzania sztucznych nawierzchni lotniskowych w sezonie 

zimowym 2021/2022, w postaci płynu wyprodukowanego na bazie mrówczanu potasu (dalej: płyn) i 

granulatu wyprodukowanego na bazie mrówczanu sodu (dalej: granulat) w ilościach i cenach 

jednostkowych zgodnych z ofertą Dostawcy z dnia ……………………….. stanowiącą Załącznik nr 2 do 

niniejszej Umowy, przy czym ustala się, że planowana maksymalna ilość zamówienia wynosi 50 000 litrów 

płynu wyprodukowanego na bazie mrówczanu potasu i 20 ton granulatu wyprodukowanego na bazie 

mrówczanu sodu. 

2. W ramach maksymalnej ilości, określonej w ust. 1 powyżej, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu w 

sezonie zimowym 2021/2022 co najmniej 20 000 litrów płynu i 10 ton granulatu. Zakup pozostałej ilości 

środków do odladzania sztucznych nawierzchni lotniskowych w ilości 30 000 litrów w postaci płynu i 10 ton 

granulatu zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Oznacza to, że Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości środków do odladzania sztucznych nawierzchni lotniskowych, 

niż w ilości określonej w ust. 1, bez zmiany ceny jednostkowej danego produktu i jakichkolwiek roszczeń 

ze strony Dostawcy z tego tytułu. 

 

 



 
 

§ 3 

1. Wartość Umowy, przy założeniu, że zamówiona zostanie cała planowana ilość środków do odladzania 
sztucznych nawierzchni lotniskowych, tj. 50 000 litrów płynu, określa się na łączną kwotę: ……….… zł 
netto (słownie: …………………………… złotych) i 20 ton granulatu, określa się na łączną kwotę: 
………………… netto (słownie: …………………………………….. złotych). 

2. Cena jednostkowa jednego litra środków do odladzania sztucznych nawierzchni lotniskowych w 
postaci płynu wynosi: ….… zł netto płynu (słownie: ………………………… złotych) i cena jednostkowa  
jednej tony środków do odladzania sztucznych nawierzchni lotniskowych w postaci granulatu wynosi: 
………………… zł netto (słownie………………………………. złotych). 

3. Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie jedynie za faktycznie zakupioną przez 
Zamawiającego i dostarczoną, zgodnie z dokonywanymi zamówieniami, ilość środków do odladzania, 
których prawidłowe  dostarczenie zostanie potwierdzone w formie pisemnej zgodnie z postanowieniem §7 
ust. 1 umowy.  

4. Kwota wynagrodzenia obliczona zgodnie z postanowieniami  ust. 1-3 powiększona zostanie o podatek 
VAT w obowiązującej wysokości. 

5. Podstawą do wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie dostawy potwierdzone w formie pisemnej 
zgodnie z postanowieniem §7 ust. 1 umowy.  

6. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT UE o numerze 
……………………….. w związku z czym, oferuje dostawę przedmiotu Umowy w części dostarczanej 
z/spoza Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów. 

7. Stosowne zapisy o pochodzeniu dostarczanego towaru będą każdorazowo zamieszczone na fakturze. 

8. Termin płatności za towar będzie wynosić 30 dni od daty dostarczenia faktury. 

9. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, 

małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji 

UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE L 

187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). 

11. W przypadku gdy Dostawca jest zarejestrowany na terenie Polski to oświadcza, że rachunek bankowy 

wskazany na fakturze widnieje na tzw. białej liście podatników VAT. 

 

 

§ 4 

 

1. Do podstawowych obowiązków Odbiorcy należy: 

a. niezwłoczne powiadamianie Dostawcy o zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania, że 

doręczenie korespondencji na ostatni znany adres Odbiorcy strony będą uważać za skuteczne, 

oraz o wszelkich innych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na prawidłowy sposób 

wykonywania umowy przez każdą ze stron; 

b. niezwłoczne informowanie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego; 

c. zapłata za środki do odladzania w wysokości i terminach wynikających z Umowy na podstawie  

otrzymanych faktur, wystawionych zgodnie z Umową. 

2. Do podstawowych obowiązków Dostawców należy: 

  a. niezwłoczne powiadamianie Odbiorcy o zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania, że 

doręczenie korespondencji na ostatni znany adres Dostawcy strony będą uważać za 

skuteczne, oraz o wszelkich innych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na prawidłowy 

sposób wykonywania umowy przez każdą ze stron; 



 
b. niezwłoczne informowanie  Odbiorcy o wszelkich zmianach statusu prawnego, w tym o 

przekształceniu, połączeniu lub podziale, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego lub 

upadłościowego; 

c. realizacja dostaw w sposób terminowy i zgodny z zamówieniami oraz postanowieniami 

niniejszej Umowy. 

 

 

§ 5 
 

1. Dostawca oświadcza, że sprzedawane przez niego środki do odladzania spełniają obowiązujące w 

Polsce normy.  

2. Ustala się następujące parametry techniczne środków do odladzania sztucznych nawierzchni 

lotniskowych, stanowiących przedmiot Umowy: środek do odladzania sztucznych nawierzchni lotniskowych 

w postaci płynu o nazwie ……………oraz w postaci granulatu o nazwie ………..o parametrach zgodnych z 

Załącznikiem nr 2 do Umowy. 

3. Środki, o których mowa w §2 ust. 1 powinny spełniać aktualne normy ochrony środowiska oraz spełniać 

aktualnie obowiązujące testy  AMS 1435D (lub nowsze) i  (AMS 1431E lub nowsze) zgodnie z 

międzynarodowymi normami SE, dotyczącymi środków do odladzania nawierzchni lotniskowych. 

Spełnienie atestów AMS winno być potwierdzone przez uznane laboratorium specjalistyczne, przez które 

rozumie się  np. Scientiific Material International  (SMI Inc.), AMIL, itp. wykonujące powyższe testy dla 

środków do odladzania. 

 

§ 6 

 

1. Dostawca zobowiązany jest do zrealizowania otrzymanego zamówienia w całości, w terminie nie 

dłuższym niż 72 godziny od otrzymania przez Dostawcę zamówienia złożonego mailem na adres:  

……………………………….. lub w przypadkach pilnych telefonicznie pod nr: ……………………….. 

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać środki do odladzania w odpowiednich opakowaniach, tj. płyn do 

odladzania w paletopojemnikach o pojemności 1000 l (rozliczenie paletopojemników nastąpi przez 

naliczenie kaucji zwrotnej), natomiast granulat w opakowaniach tzw. BIGBAG 500 kg.  

3. Dostawca nie odpowiada za skutki braku dostawy środków do odladzania do Odbiorcy wynikającej z 

przyczyn pozostających poza wpływem Dostawcy i przez niego niezawinionych, przy czym zwolnienie z 

odpowiedzialności nie dotyczy działania lub zaniechania podmiotów współpracujących z Dostawcą, jego 

dostawców i wszelkich podwykonawców, za działania i zaniechania których Dostawca odpowiada jak za 

swoje własne. 

4.  W przypadku braku możliwości dostawy w wyznaczonym terminie Dostawca niezwłocznie powiadomi o 

tym fakcie Odbiorcę telefonicznie pod nr 515 060 231 oraz mailowo na adres a.belczyk@bzg.aero i 

………………………………. i przedstawi planowany termin dostawy. 

5. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w 

wysokości 0,1 % ceny netto za przedmiot umowy, określonej w § 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia. 

6. Jeżeli opóźnienie przekroczy 2 tygodnie Odbiorca ma prawo bez wyznaczania terminu dodatkowego 

odstąpić od umowy niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku 

Odbiorca nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie poniósł on w związku z Umową, a 

Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10 %  ceny   netto za przedmiot umowy,  określonej 

w § 3 ust.1  Umowy. 

7. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Odbiorcy w ciągu 30 dni od daty, w której opóźnienie 

wykonania przedmiotu  umowy przekroczy 2 tygodnie i wymaga pod rygorem nieważności zachowania 

formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. 



 
8. Niezależnie od prawa do żądania kar umownych oraz odszkodowań od Dostawcy, w razie niewykonania 

lub nienależytego wykonania w terminie obowiązku określonego w Umowie lub też naruszenia przez 

Dostawcę w inny sposób postanowień niniejszej Umowy, Dostawca może odstąpić od Umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o takich naruszeniach Dostawcy. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez 

Odbiorcę lub Dostawcę z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę 

umowną w wysokości 10% ceny  netto za przedmiot umowy,  określonej w § 3 ust.1  Umowy. 

9. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Odbiorca może dochodzić odszkodowania na 

zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Odbiorca ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych 

określonych w niniejszym  Umowie.  

10. Kary umowne płatne są w terminie wskazanym w wezwaniu do ich zapłaty. 

11. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności z tytułu kar umownych i/lub z tytułu roszczeń, o 

których mowa w ust. 8 powyżej, z należnego  Dostawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

12.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Odbiorca może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach bez 

obowiązku zapłaty odszkodowania. W takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

 

§ 7 

1. Każdą prawidłowo wykonaną dostawę Strony będą potwierdzać w formie pisemnej. W przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności dostawy z warunkami niniejszej umowy lub dokonanym 

zamówieniem Zamawiający uprawniony będzie - wg swojego uznania i wyboru - do odmowy przyjęcia 

dostawy w całości, bądź też potwierdzenia prawidłowości dokonanej dostawy jedynie w tej części, w jakiej 

jest ona zgodna z umową i zamówieniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy, o której mowa 

wyżej, Dostawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia wad danej dostawy (zrealizowania 

dostawy zgodnej z umową i zamówieniem) na własny koszt i własnym staraniem. 

2. Na dostarczone środki do odladzania będące przedmiotem niniejszej Umowy Dostawca udziela 

gwarancji przydatności do użytku na okres minimum 24 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia  

prawidłowo wykonanej dostawy potwierdzonej w formie pisemnej. 

3. Zamawiający może zlecić na własny koszt dokonanie dodatkowej oceny jakościowej płynu (granulatu) 

w dowolnym terminie, podczas trwania zawartej umowy. Analizę pobranych próbek przeprowadzi 

niezależne laboratorium, przez które rozumie się specjalistyczne laboratorium np. SMI, Inc. 12219 SW 131 

Avenue Miami Florida 33186-6401 USA. 

4. Rozbieżność polegająca na niezgodności parametrów próbek płynu z danej dostawy z parametrami 

wynikającymi z dostarczonego dokumentu potwierdzającego jakość produktu producenta lub jednostki 

uprawnionej do wykonywania badań potwierdzona badaniem laboratoryjnym będzie podstawą dla 

Zamawiającego do uznania dostawy za niezgodną z zamówieniem. 

5. W przypadku uznania dostawy jako niezgodnej z zamówieniem  Dostawca niezwłocznie wymieni ilości 

wadliwego płynu (granulatu) na ilości płynu (granulatu) wolne od wad zgodne z zamówieniem oraz pokryje 

koszty tej wymiany oraz koszty wykonania badania laboratoryjnego. Termin załatwienia reklamacji 

wyniesie maksymalnie 4 dni od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego od specjalistycznego 

laboratorium np. SMI, Inc. 12219 SW 131 Avenue Miami Florida 33186-6401 USA. 



 
6. Reklamacje dotyczące jakości i ilości dostarczonego płynu Zamawiający składał będzie Dostawcy za 

pośrednictwem faksu lub maila w formie protokołu reklamacyjnego niezwłocznie po ich stwierdzeniu, nie 

później jednak niż 7 dni od daty stwierdzenia wady. 

 

§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia …………………. 

2. Niniejsza umowa nie oznacza powstania po stronie Odbiorcy obowiązku dokonania zakupu środków do 

odladzania w ilościach wskazanych w umowie.  

3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia od daty doręczenia korespondencji na adres siedziby spółki. 

5. Niniejsza Umowa może być rozwiązana przez Dostawcę  ze skutkiem natychmiastowym, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli:  

a) Odbiorca przekroczy termin płatności o 30 dni  od upływu terminu płatności na fakturze VAT za 

zakupione środki i pomimo pisemnego wezwania wyznaczającego ostateczny termin płatności, 

nie krótszy niż 7 dni,  nie ureguluje zobowiązania wraz z odsetkami we wskazanym w 

wezwaniu terminie, z zastrzeżeniem, iż powyższe prawo przysługuje pod warunkiem, że faktura 

została wystawiona prawidłowo, jest zgodna z zamówieniem oraz warunkami niniejszej Umowy, 

w tym §3 ust. 3 i 5 umowy; 

b) Odbiorca  naruszy w sposób rażący postanowienia niniejszej umowy. 

6. Niniejsza Umowa może być rozwiązania przez Odbiorcę ze skutkiem natychmiastowym, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia   w następujących przypadkach: 

a) Dostawca nie dostarczył zamówionych środków do odladzania w wymaganym terminie, przy 

czym opóźnienie dostawy przekroczyło 48 h; 

b) Dostawca dostarczył środki do odladzania złej jakości; 

c) Dostawca naruszy w sposób rażący postanowienia niniejszej umowy. 

 

§ 9 

1. Przeniesienie praw i obowiązków jednej ze Stron wynikających z Umowy na osobę trzecią, wymaga 

uprzedniej zgody drugiej Strony  wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Każda ze Stron wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę 

trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę zamierzającą dokonać cesji określonych 

warunków.   

§ 10 
 

1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji Umowy Strony ustalają, że w trakcie realizacji 

Umowy Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania przekazanych mu przez Zamawiającego wszelkich 

obowiązujących na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w Białych Błotach 

przepisów porządkowych i przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz wydawanych w tym zakresie 

zarządzeń i poleceń Zamawiającego lub innych uprawnionych służb. 

2. W związku z faktem, iż umowa dotyczy dostawy środka wwożonego w strefę zastrzeżoną lotniska, 

Dostawca powinien posiadać status znanego dostawcy  na jednym z krajowych lotnisk stosujących unijne 

normy ochrony zgodnie z zapisami Rozporządzenia 1998/2015 lub do czasu pierwszej dostawy zostanie 

wyznaczony przez Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. jako znany dostawca zaopatrzenia portu lotniczego 

zgodnie z wcześniej cytowanym Rozporządzeniem. Dostawca uzyskać go nie później niż przed 

dokonaniem pierwszej dostawy. 

 

 



 
§ 11 

1. Odbiorca,  działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119  

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Dostawcę, że: 

a) Administratorem Danych Osobowych jest Port Lotniczy Bydgoszcz S.A, zwana dalej Spółką,  

z siedzibą pod adresem: 86 -005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1; 

b) w Spółce, funkcjonuje adres e-mail: iod@oin.info.pl Inspektora Ochrony Danych w Porcie 

Lotniczym Bydgoszcz S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane 

przez Spółkę; 

c) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

• zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

• przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i 

podmioty; 

• ewentualnego przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania 

(trwałego usunięcia i zniszczenia); w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane 

stanowisko, miejsce pracy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i 

innych dokumentów - dane osobowe w nim zawarte; 

d) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f 

RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Odbiorcy wskazuje się konieczność 

zawarcia Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

e) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią; 

f) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO,  

g) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy 

oraz przez okres, w którym Odbiorca będzie realizował cele wynikające z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową 

lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

h) osoba której dane są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do jej danych osobowych 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

i) osoba której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

j) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe 

zawarcie i realizacja Umowy; 

k) Odbiorca nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Dostawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Odbiorcy  wszystkie osoby fizyczne kierowane 

do realizacji Umowy,  a których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy 

oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

a) fakcie przekazania danych osobowych Odbiorcy; 

b) przetwarzaniu danych osobowych przez Odbiorcę; 

c) Na mocy art. 14 RODO, Dostawca zobowiązuje się wykonać, w imieniu Odbiorcy obowiązek 

informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, 

o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Dostawcę jako źródło 

pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie  Odbiorca. 

3. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków,  

o których mowa w ust. 2 i 3. 

 

 

 



 
§ 13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez obie Strony, 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

W sprawach, które nie zostały unormowane niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa. 

 

§ 15 

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez  Sąd 

Powszechny w Bydgoszczy. 

 

§ 16 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze Umowy łączące Strony 

dotyczące materii regulowanej niniejszą Umową. Dotychczasowe wymagalne i nieuregulowane 

zobowiązania powinny być uregulowane na zasadach określonych w umowach, z których wynikają. 

 

§ 17 

 

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 18 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                                                                            

………………………………                                                     ………………………………………. 

     DOSTAWCA:                                                                                         ODBIORCA:    
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