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Wzór umowy - Załącznik Nr 8 do SIWZ 

(dotyczy części Nr od 2 do 6 ) 

 

Umowa nr FZP.262.1. ….. .2019 

 Zawarta w dniu ……….2019 roku w Płońsku pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Płońsku 

z siedzibą w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk 

NIP 567-15-32-011 

reprezentowanym przez: …………………….. 

przy kontrasygnacie ……………………… 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………….. 

z siedzibą ………………………………………….. 

NIP ……………………………………………….. 

reprezentowanym przez: ………………………….. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

§ 1 

Strony umowy zgodnie oświadczają, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, znak sprawy FZP.261.9.2019 przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późń. zm.) wybrana 

została oferta w/w Wykonawcy. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………………………. (część nr ….) dla potrzeb Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka 

Sienkiewicza 7 - zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia do postępowania nr FZP.261.9.2019, 

ofertą Wykonawcy, załącznikiem nr 2 do umowy – Formularz cenowy oraz załącznikiem nr 3 do umowy – Opis 

przedmiotu zamówienia. 

2. Dostawa zostanie potwierdzona przez obie strony protokołem dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia 

personelu i odbioru końcowego. 

3. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (załącznik Nr 3 do SIWZ); 

2) Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 2 do SIWZ); 
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3) Załącznik Nr 3 – Protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru 

końcowego – zwany dalej „protokołem” (załącznik Nr 9 do SIWZ) 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. wykonania z należytą starannością i w ustalonym terminie czynności związanych z dostawą przedmiotu umowy dla 

potrzeb Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą, PRZEDMIOTEM UMOWY zawartym w § 2 umowy oraz 

załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej umowy; 

2. dostawy przedmiotu umowy kompletnego i gotowego do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i 

inwestycji, wolnego od wad technicznych i prawnych wraz z montażem, instalacją, konfiguracją, pełną integracją z 

posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS (o ile przedmiot umowy wymaga integracji z posiadanym 

przez Zamawiającego systemem RIS/PACS) i pierwszym uruchomieniem, na własny koszt oraz przy pomocy 

sprzętu i personelu należącego do Wykonawcy, co zostanie potwierdzone protokołem, 

3. podłączenia przedmiotu umowy do sieci informatycznej oraz przeprowadzenia konfiguracji i integracji z 

posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/ PACS, o ile przedmiot umowy wymaga podłączenia do sieci 

informatycznej bądź konfiguracji i integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS. 

Wykonawca zapewni na swój koszt podłączenie i skonfigurowanie przedmiotu umowy. 

4. zaproponowania Zamawiającemu na piśmie terminu dostawy, na co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną datą 

dostawy. Za dni robocze w rozumieniu umowy przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy;  

5. dostawy przedmiotu umowy  w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:00; 

6. dostawy przedmiotu umowy przy pomocy sprzętu i personelu należącego do Wykonawcy; 

7. dostarczenia, wniesienia i zamontowania przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez pracownika 

Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, 

8. poniesienia wszystkich kosztów związanych z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego oraz 

odpowiedzialności (ryzyko utraty, uszkodzenia itd.) za przedmiot umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez 

Zamawiającego. 

9. przekazania wraz z przedmiotem umowy wszystkich dokumentów związanych z wyżej wymienionym w tym DTR, 

paszport techniczny, instrukcję obsługi, karty gwarancyjne i kompletną dokumentacje serwisową, szczegółową 

instrukcję użytkowania w języku polskim, deklarację zgodności lub inny dokument potwierdzający, że przedmiot 

umowy jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. 

(t. j. Dz.U. 2019 poz. 175 z późń. zm. ) oraz wszystkie inne dokumenty nie wymienione powyżej, które to dokumenty 

powinien posiadać Zamawiający zgodnie z wymaganiami prawa; 

10. dostawy przedmiotu umowy posiadającego wymagane oznaczenie CE, zgodnego z wymaganiami Zamawiającego 

opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, 

posiadającego wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa 

dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej oraz dostarczenia powyższych 

dokumentów wraz z dostawą przedmiotu umowy. 

11. przeprowadzenia w dniu dostawy przedmiotu umowy lub innym terminie uzgodnionym na piśmie przez obie strony 

umowy, szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone protokołem; 
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12. dostawy przedmiotu umowy wg asortymentu i ilości zgodnej z zamówieniem własnym transportem lub za 

pośrednictwem firmy spedycyjnej/kurierskiej, z zachowaniem wymogów transportu określonych przez producenta 

transportowanego przedmiotu umowy wymienionego w załączniku nr 1 i nr 2, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W 

przypadku dostaw przedmiotu umowy za pośrednictwem firmy spedycyjnej/kurierskiej odpowiedzialność za 

nieterminową realizacje przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

13. stosowania na fakturze VAT wystawionej za realizację przedmiotu umowy identycznej nazwy przedmiotu umowy, 

jak podana w Formularzu cenowym w kolumnie „Nazwa przedmiotu zamówienia” 

14.  zabezpieczenia bezpłatnych szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. zapłaty za realizację przedmiotu umowy zgodnie z § 5 niniejszej umowy. 

2. wskazania i udostępnienia miejsca do dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia i odbioru przedmiotu umowy; 

3. wyznaczenia osób i miejsca przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi przedmiotu umowy; 

 

§ 5 

ROZLICZENIE STRON 

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wg cen wynikających ze 

złożonej oferty oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Szczegółowy zakres finansowy przedstawia załącznik 

Nr 1 (Formularz cenowy), który stanowi integralną część umowy. Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty 

brutto: ………….. zł, z zastrzeżeniem, że wartość umowy stanowi suma wartości brutto poszczególnych części. 

2. Zapłata za dostawę przedmiotu umowy będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego i po podpisaniu protokołu bez 

zastrzeżeń.  

3. Za ewentualne nieterminowe uregulowanie należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek 

ustawowych w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

7. Zamawiający zastrzega, że cesja wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, może nastąpić jedynie za zgodą 

Zamawiającego. 

8. W związku z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), w 

przypadku zawarcia umowy po 18 kwietnia 2019 r., Zamawiający zastrzega możliwość: 

a) odbierania od Wykonawcy drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego zwanego platformą; 

b) wysyłania i odpierania, zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych związanych z realizacją umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

zwanego platformą, o ile druga strona wyrazi na to zgodę. 
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9. W przypadku gdy Wykonawca wysyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane 

dokumenty elektroniczne, wykorzystuje własne konto na platformie, chyba że upoważnił do ich wysyłania inną 

osobę lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną lub inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne wysyła upoważniona osoba lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w ich treści zamieszcza się stosowną adnotację o Wykonawcy. 

§6 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia ………………… 

2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać w obecności Zamawiającego pierwszego, kontrolnego uruchomienia 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o zakończeniu realizacji niniejszej umowy oraz o gotowości do 

podpisania protokołu. 

4. Za dzień dostawy uznaje się dzień podpisania protokołu bez zastrzeżeń, z dniem podpisania protokołu przedmiot 

umowy staje się własnością Zamawiającego. 

 

§ 7 

UMOWA O PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem umowy. 

2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i 

zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wymogi, o których mowa w ust. 3-4, stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury VAT: 

1) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców - oświadczenie, iż Wykonawca 

dokonał stosownej zapłaty na rzecz Podwykonawców za wykonaną przez nich część zamówienia wraz  

z oświadczeniami Podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń 

finansowych do Wykonawcy  

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy bez udziału Podwykonawców - oświadczenie, iż Wykonawca 

realizował przedmiot umowy bez udziału Podwykonawców. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Nie wywiązanie się Wykonawcy 

 z tego obowiązku skutkować będzie odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, który z 

powodów formalnych lub faktycznych utracił zdolność do wykonywania zamówienia. 

 

§ 8 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 

1. Za ewentualną nieterminową dostawę przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną 

w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia licząc od 

dnia następnego przypadającego po dniu, w którym miała nastąpić dostawa, do dnia dostawy. 

2. Za nieterminową realizację obowiązków z tytułu gwarancji i serwisu (§ 11 niniejszej umowy) Zamawiający może 

obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,05% wartości umowy brutto, za każdy dzień kalendarzowy 

opóźnienia licząc od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym miała nastąpić realizacja obowiązku, do 

dnia realizacji. 

3. W przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy brutto. 

4. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, Zamawiający nie otrzyma z instytucji współfinansującej całości lub części 

dofinansowania przyznanego na realizację określonego w § 1 ust. 1 przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany 

jest do zwrotu Zamawiającemu utraconej kwoty dofinansowania. 

5. W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu, przewyższa powyższą ustanowioną karę umowną – Zamawiający 

ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych bezpośrednio z faktur VAT dotyczących realizacji 

przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca pod rygorem nieważności nie przeniesie wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonania 

niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 9 

DOPUSZCZALNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 

w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: 

a) Dopuszcza się zmianę ceny na niższą niż zaoferowana w ofercie, z przyczyn technicznych lub 

technologicznych, z zachowaniem wymaganych parametrów technicznych, z powodu okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia mimo zachowania należytej staranności;.   

b) Dopuszcza się zmianę oferowanego przedmiotu umowy wymienionego w załączniku  nr 1 i 2 do niniejszej 

umowy na inny o właściwościach nie gorszych niż oferowany oraz w cenie nie wyższej niż oferowana, 

wynikającą z niedostępności danych produktów na rynku i/lub braku kompatybilności i/lub wprowadzenia 

nowych rozwiązań w zakresie przedmiotu umowy; 

c) Dopuszcza się zmianę postanowień umowy z powodu zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, w tym siły 

wyższej;  

d) Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy w przypadku:  

• działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość  

          realizacji umowy;  

• wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo  

          zachowania należytej staranności;  

3. Zamawiający dopuszcza wszelkie zmiany przewidziane w art. 144 ustawy Pzp. 
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4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany  

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

 

§ 10 

Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 11 

GWARANCJA I SERWIS 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wolny od wad, fabrycznie nowy, rok produkcji 2019. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres ……….. miesięcy – część nr …. 

(oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dla części w Formularzu ofertowym, podlegający punktacji  

w kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty) 

3. Bieg terminu gwarancji dostarczonego przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru – 

w przypadku uchybień stwierdzonych w protokole bieg terminu gwarancji rozpoczyna w dniu usunięcia tych 

uchybień. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dokonywania bezpłatnych napraw zgłaszanych przez Zamawiającego usterek; czas reakcji serwisu 48 godzin w 

dni robocze od momentu zgłoszenia; 

2) wymiany części lub podzespołu urządzenia na fabrycznie nowy w przypadku awarii elementu, który pomimo 

uprzednich 3 napraw ulega awarii lub wykazuje wady. 

3) w ramach gwarancji wykonawca pokryje koszt usunięcia awarii w tym koszt wymiany elementów, które uległy 

awarii oraz koszt dojazdu i roboczogodziny inżyniera serwisu; 

4) dokonania na własny koszt minimum jednego w roku (lub więcej jeśli wymaga tego instrukcja serwisowa lub 

instrukcja obsługi) przeglądu serwisowego przedmiotu umowy w okresie gwarancji; zapewnienie serwisu 

technicznego, pokrycia kosztów dojazdu inżyniera serwisu, kosztów roboczogodziny oraz wszystkich 

akcesoriów, które są wymieniane podczas obowiązkowego przeglądu technicznego; 

5) w przypadku awarii w okresie naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 3 dni kalendarzowe Wykonawca 

zobowiązuje się do przedłużenia okresu gwarancji o czas tej naprawy oraz dostarczenia na czas naprawy sprzętu 

zastępczego lub elementu zastępczego. Zamawiający dopuszcza czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku 

konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności 

sprowadzenia części zamiennych spoza UE. 

6) przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd  

i konserwację przedmiotu umowy kończącą okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie 

technicznym przedmiotu umowy.  

5. Wszelkie koszty w okresie gwarancji związane prawidłowym wypełnieniem obowiązków z jej tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w ust. 4, Zamawiający ma prawo 

do zlecenia działań zaniechanych przez Wykonawcę osobom trzecim. Wykonawca wyrażą zgodę, by został 

obciążony wszelkimi kosztami z tym związanymi. 

7. Ze strony Wykonawcy osobą do kontaktów w sprawach związanych z prawidłową realizację postanowień 

niniejszej umowy dotyczących gwarancji i serwisu jest: 

1. ……………………………………….………………………………….…………………………… 
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8. Dane kontaktowe Wykonawcy za pomocą których będą przekazywane zgłoszenia o awarii i/lub usterkach, 

zgłaszanie potrzeb wizyt serwisowych konsultantów oraz wszelkie inne informacje niezbędne do prawidłowej 

realizacji postanowień niniejszej umowy dotyczących gwarancji i serwisu: 

Nr telefonu ……………………………………………  

Nr fax  …………………………………………... 

Adres email …………………………………………… 

9. Jeśli zajdzie konieczność zmiany osoby do kontaktów w sprawach związanych z prawidłową realizacją postanowień 

niniejszej umowy dotyczących gwarancji i serwisu, a także w przypadku zmiany danych kontaktowych Wykonawcy 

za pomocą których będą przekazywane zgłoszenia o awarii i/lub usterkach, zgłaszanie potrzeb wizyt serwisowych 

konsultantów oraz wszelkie inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji postanowień niniejszej umowy 

dotyczących gwarancji i serwisu, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pisemnie o tym zmianach 

Zamawiającego, co nie wymaga aneksu do umowy. 

 

§ 12 

PRZEDSTAWICIELSTWO  

1. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszej umowy 

jest: 

     ………………………………………………………… tel./fax.: ………………………………………… 

2. Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy jest:  

………………………………………………………… tel./fax.: ………………………………………… 

3. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór merytoryczny umowy jest: 

………………………………………………………… tel./fax.: ………………………………………… 

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zgodę osób, o których mowa w niniejszej umowie do przetwarzania 

ich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz że 

dane te przetwarzane będą przez każdą z nich wyłącznie dla potrzeb wykonywania niniejszej umowy, przez okres 

jej trwania z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych – w 

trybie i na zasadach określonych Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  opublikowane w Dzienniku Urzędowym L nr 119 z 2016 r., str. 

1. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późń. zm.). 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku 

porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych w trakcie realizacji umowy jest sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy  

i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Zamawiający        Wykonawca 


