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PROJEKT  UMOWY                                                        Załącznik nr 3 

 

UMOWA NR EZ/210/…./2022 

na dostawę narzędzi chirurgicznych wielorazowych dla Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie do zaproszenia do składania ofert znak: 

EZ/210/4885/2022 z dnia 12.08.2022 r. 

 

zawarta w dniu .......................... w Szczecinie pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie 

z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w 

Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000003593, NIP 851-25-37-954 

zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: 

Dyrektor  - Małgorzata Usielska  

a: 

.......................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ………………….., przy ……………………, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 

……………………..............................................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

……………………………., NIP …………………………, REGON ………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: 

1. ………………………… - ………………………… 

2. ………………………… - ………………………… 

o następującej treści: 

 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 

wyniku Zaproszenia do składania ofert na dostawę narzędzi chirurgicznych wielorazowych dla 

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie bez stosowania 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest: dostawa narzędzi chirurgicznych wielorazowych dla Samodzielnego 

Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (dalej – „Narzędziami”) do 

lokalizacji Magazyn Medyczny Zamawiającego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie (magazyn medyczny), 

w asortymencie i po cenie zgodnej ze szczegółową ofertą cenową, która stanowi Załącznik nr 2A 

Umowy. 

2. Dostawa Narzędzi nastąpi w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy zgodnie z Umową oraz Załącznikiem nr 1 i 2. 

4. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wszystkie warunki wykonania Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje Przedmiot Umowy z należytą starannością, według najwyższych 

profesjonalnych standardów, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 

6. Dostarczone przez Wykonawcę w ramach Umowy Narzędzia będą fabrycznie nowe, nieużywane oraz 

wolne od wad fizycznych i prawnych.  

7. Wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym koszty transportu oraz znakowanie 

Narzędzi wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.  

8. Dostawa Narzędzi nastąpi wraz z protokołem odbioru stanowiącym załącznik nr 3A do Umowy. 
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9. Przedmiot Umowy uznany będzie za wykonany z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń.  

10. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru całości lub części Przedmiotu Umowy w przypadku 

stwierdzenia jego niekompletności lub wadliwości lub stwierdzenia jakiegokolwiek jego uszkodzenia,       

w tym uszkodzenia mechanicznego lub stwierdzenia, iż dostarczone przez Wykonawcę Narzędzia nie są 

zgodne z którymkolwiek z dokumentów, wymienionych w § 1 ust. 1. 

§ 2 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIE PŁATNOŚCI  

 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy brutto (dalej - „Wynagrodzenie”) wynosi: 

……………………………………zł (słownie: …………………………………………………………). 

2. Koszty ubezpieczenia i transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

3.   Zapłata za dostarczone Wyroby nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 60 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, lecz nie wcześniej niż po 

sporządzeniu przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.  Faktura lub załącznik do 

faktury musi zawierać numer Umowy, której dotyczy. 

4. Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym 

mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U.           

z 2018r., poz. 2187 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy    

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.).   

W przypadku braku rachunku bankowego na Białej Liście Podatników VAT płatność za fakturę zostanie 

wstrzymana do momentu wyjaśnienia bez konsekwencji niedotrzymania przez Zamawiającego terminu 

jej płatności.  

6. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy     

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191, dalej – „Ustawa 

o Fakturowaniu”).  

7. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 6, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej 

do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”).  

8. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna zawierać elementy,      

o których mowa w art. 8 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać 

numer Umowy, której dotyczy.  

9. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 8512537954. 

10. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia 

prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 9 powyżej, do 

konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

11. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być 

doręczona do Kancelarii Zamawiającego przy ul. Broniewskiego 2 w Szczecinie w godzinach od 7: 30 do 

15: 00 w dni robocze.  

12. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich 

bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Zamawiającego oraz 

Województwo Zachodniopomorskie (dalej zwane Podmiot tworzący).  

13. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego i Zamawiającego wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności jest nieważna.  

14.  

§ 3 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% Wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki, kara naliczana będzie do 60. dnia zwłoki,  

2) za zwłokę w naprawie Przedmiotu Umowy lub w dostawie Wyrobu zastępczego - w wysokości 0,2% 

Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, kara naliczana będzie do 60. dnia zwłoki 

3) za zwłokę w wymianie Przedmiotu Umowy lub jego części na nowy - w wysokości 0,2% 

Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, kara naliczana będzie do 60. dnia zwłoki 

2. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% Wynagrodzenia. 

3. Kary umowne wynikające z postanowień Umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty. 

4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz     

ze wskazaniem podstawy naliczenia. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania wszelkich naliczonych kar umownych z wymagalnego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

6. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej. 

7. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia. 

8. Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% Wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki, kara naliczana będzie do 60. dnia zwłoki,  

2) za zwłokę w naprawie Przedmiotu Umowy lub w dostawie Wyrobu zastępczego - w wysokości 0,2% 

Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, kara naliczana będzie do 60. dnia zwłoki 

3) za zwłokę w wymianie Przedmiotu Umowy lub jego części na nowy - w wysokości 0,2% 

Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, kara naliczana będzie do 60. dnia zwłoki 

9. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% Wynagrodzenia. 

10. Kary umowne wynikające z postanowień Umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty. 

11. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz     

ze wskazaniem podstawy naliczenia. 

12. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania wszelkich naliczonych kar umownych z wymagalnego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

 

§ 4 

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji (dalej – „Gwarancja”) na oferowane 

Narzędzia.  

2. Zakres Gwarancji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, liczony będzie od dnia podpisania protokołu 

zdawczo – odbiorczego dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 8 Umowy bez istotnych uwag.  

3. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania wad i usterek Przedmiotu Umowy we wszystkie dni 

tygodnia całodobowo pod numerem telefonu………..….., faxem pod numer:……………..  lub e-mailem 

na adres poczty elektronicznej:……………..… 

4. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty 

elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia wady lub usterki. 

5. Wszystkie czynności podejmowane przez służby serwisowe Wykonawcy w obszarze przedmiotu 

gwarancji przeprowadzane będą w warunkach fabrycznych w autoryzowanym punkcie serwisowym 

producenta, którego kompetencje zostały potwierdzone stosownym certyfikatem dla tej jednostki 

zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.  

6. Wykonawca zapewnia możliwość przeprowadzenia inspekcji zestawów narzędziowych, przez służby 

serwisowe, w siedzibie Zamawiającego, w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia 

przesłania przez Zamawiającego zlecenia przeglądu. 

7. Wykonawca zapewnienia serwis gwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz     

z wymianą twardych wkładek, ponownego złocenia uchwytów oraz niezbędnych części i pełną obróbką 
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powierzchni - potwierdzone dokumentami firmowymi. Serwis posiadający park maszynowy w postaci: 

szlifierka, urządzenie do matowienia, linie do pasywacji, urządzenie galwaniczne do złocenia, 

mikroskop stereoskopowy, piec hartowniczo-próżniowy. Serwis certyfikowany normami: ISO9001 2011 

i ISO EN 13485 lub równoważnymi 

8. Termin usunięcia wad i usterek w ramach Gwarancji wynosi każdorazowo do 14 dni roboczych         

od momentu ich zgłoszenia. W przypadku ewentualnych napraw wykonywanych poza siedzibą 

Zamawiającego, koszty załadunku i wyładunku, odbioru, transportu i dostarczenia naprawianego 

Przedmiotu Umowy lub jego części ponosi każdorazowo Wykonawca. Z czynności odbioru całości lub 

części Przedmiotu Umowy po naprawie w innym miejscu niż miejsce jego użytkowania, strony 

sporządzą protokół odbioru. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi brak możliwości naprawy Przedmiotu Umowy lub 

jakiejkolwiek jego części w okresie do 14 dni roboczych od momentu przystąpienia do usunięcia wad 

lub usterek uniemożliwiających pełne wykorzystanie możliwości techniczno – użytkowych Przedmiotu 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie terminu na 

usunięcie wad lub usterek dostarczyć na czas naprawy Wyrobu wyrób zastępczy co najmniej o takim 

samym poziome jakości i o analogicznych właściwościach.  

10. Niesprawność Przedmiotu Umowy lub jego części liczona od dnia zgłoszenia wad lub usterek, związana 

z koniecznością jego naprawy automatycznie przedłuża termin obowiązującej Gwarancji o cały ten 

okres. 

11. W przypadku wymiany wadliwych Wyrobów lub ich części na nowe – okres Gwarancji dla nowych 

Wyrobów, dostarczonych w następstwie wymiany, liczony będzie daty dostawy nowych Wyrobów, w 

miejsce Wyrobów dotkniętych wadami lub usterkami. 

12. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad lub usterek, określonego w ust. 6 

powyżej i braku dostarczenia przez Wykonawcę wyposażenia/produktu zastępczego Zamawiający ma 

prawo, bez utraty uprawnień z tytułu Gwarancji, usunąć wady lub usterki własnym staraniem lub 

zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę,                   

w szczególności koszty przejazdów, transportu, zużytych materiałów i robocizny. 

14. Usunięcie wad lub usterek uszkodzeń Przedmiotu Umowy uważa się za skuteczne z chwilą podpisania 

przez obie strony protokołu naprawy gwarancyjnej, który będzie potwierdzał datę rzeczywistego 

usunięcia wad lub usterek. 

15. Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie trzykrotnego wystąpienia tej samej wady lub usterki 

Przedmiotu Umowy (o takich samych objawach) w okresie obowiązywania Gwarancji. W przypadku 

stwierdzenia po raz czwarty wady lub usterki o takich samych objawach, Wykonawca zobowiązany jest 

do wymiany dotkniętej wadą lub usterką części Przedmiotu Umowy na nową w terminie 30 dni od daty 

zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego. 

16. W przypadku, gdy dostarczony i odebrany Przedmiot Umowy lub jego część nie odpowiada 

wymaganym parametrom, określonym w Ofercie, Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do 

jego wymiany, odpowiednio w całości lub w części, na właściwy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia 

niezgodności przez Zamawiającego. 

17. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady (dalej – „Rękojmia”) rozpoczyna się      

z dniem rozpoczęcia biegu terminu Gwarancji i kończy nie wcześniej, niż w dniu wygaśnięcia 

Gwarancji.  

18. Jeżeli z powodu wady prawnej Zamawiający będzie zmuszony wydać jakakolwiek część Przedmiotu 

Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanego wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, bez względu na inne postanowienia niniejszej umowy. 

19. Zamawiający, w przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności Przedmiotu Umowy z Umową lub w 

przypadku ujawnienia się jego wad fizycznych, uprawiony jest w do powołania Rzeczoznawcy             

i polecenia mu sporządzenia opinii na wskazane okoliczności (dalej – „Ekspertyza”). Pod pojęciem 

„Rzeczoznawcy” Strony rozumieć będą osobę posiadającą niezbędne uprawnienia do wykonywania 

ekspertyz i zarejestrowaną w odpowiedniej izbie rzeczoznawców lub wpisaną na listę biegłych 

sądowych na terenie Polski.  
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20. O powołaniu Rzeczoznawcy Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów wydania Ekspertyzy poniesionych przez 

Zamawiającego w przypadku potwierdzenia w jej treści okoliczności, o których mowa w ust. 17.        

W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający uprawniony będzie do dalszej realizacji 

roszczeń przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego 

oraz ust. 20 i nast. poniżej.  

22. W przypadku, o którym mowa w ust. 19 powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia 

Przedmiotu Umowy do zgodności z Umową poprzez wymianę całości lub części Przedmiotu Umowy, 

której wadliwość lub niezgodność z Umową została potwierdzona Ekspertyzą, w terminie nie dłuższym 

niż 10 dni od przekazania mu Ekspertyzy. 

23. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zastrzeżonego w ust. 20 powyżej, Zamawiający 

uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 20. Oświadczenie                 

o odstąpieniu od Umowy zawierać będzie uzasadnienie.  

 

§ 5 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy 

w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Przedmiot Umowy nie odpowiada parametrom określonym 

przez Zamawiającego lub zawartym w ofercie Wykonawcy. Odstąpienie może wówczas nastąpić, po 

uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych od 

daty wezwania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy z winy Wykonawcy 

w przypadku naliczenia wykonawcy kar umownych w kwocie odpowiadającej 30% wartości 

Wynagrodzenia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w zakresie niezrealizowanej 

części w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy trwającej dłużej niż 20 dni.  

4. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może wykonać       

w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 1 

powyżej.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy  

gdy okaże się, że wykonawca jest:  

a) obywatelem/obywatelami rosyjskim(i), osobą/osobami fizyczną/fizycznymi lub prawną/prawnymi, 

podmiotem/podmiotami lub organem/organami z siedzibą w Rosji 

b)  osobą/osobami prawną/prawnymi, podmiotem/podmiotami lub organem/organami, do których 

prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób 

fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 

c) osobą/osobami prawną/prawnymi, podmiotem/podmiotami lub organem/organami, działającym     

w imieniu lub pod kierunkiem: obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub 

organów z siedzibą w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności 

bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub 

prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 

d)   podmiotem/podmiotami wymienionym/wymienionymi w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). 

 oraz gdy okaże się, że którykolwiek z podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności 

wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, należy do 

którejkolwiek z powyższych kategorii podmiotów określonych w pkt 5 lit a-c.  
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6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający dokona fizycznego zwrotu 

Wykonawcy, na jego wyłączony koszt i ryzyko, całości lub części Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni 

od odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zwróci Zamawiającemu odpowiednio całość zapłaconego 

przez Zamawiającego Wynagrodzenia, lub wskazaną przez Zamawiającego kwotę, odpowiadającą 

wartości części przedmiotu Umowy, od którego wykonania odstępuje Zamawiający, obliczoną             

w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Ofercie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

 

§ 6 

ZMIANY UMOWY 

      Zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

                                                                        § 7 

DANE KONTAKTOWE 

 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony 

Zamawiającego jest Pani…………………………- Dział Zaopatrzenia tel. kont. …………………., e-mail:…………. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony 

Wykonawcy jest Pan/ Pani…………………………- tel. kont. ……………………….............., e-mail:…………………. 

3. Zmiana osób, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, przez co nie 

wymaga dla swojej ważności formy aneksu do Umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia 

złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną. 

 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Do spraw, których nie reguluje Umowa zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie 

spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, 

stanowią integralną część Umowy. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz 

otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.  
 

 

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

- Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 

- Załącznik nr 3A- wzór protokołu zdawczo – odbiorczego  

 

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 


