
UMOWA 
 
zawarta w Mikołowie w dniu …………..r pomiędzy:  
 
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. ul. Waryńskiego 2,  43-190 Mikołów  
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335411 NIP 
6351802538, REGON: 241294970 
którą reprezentuje: 
............................................................... 
zwaną w dalszej części umowy  Zamawiającym 
a 
………………………………………………………………………………………………… 
zwaną w dalszej części umowy  Dostawcą 
 
 
Zawarcie niniejszej umowy jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy                 
w przetargu nieograniczonym w ramach zamówień publicznych.  
 

 
§ 1 

1. Dostawca zobowiązuje się zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do dostawy aparatu do 
intensywnego nadzoru medycznego zwanego dalej „aparatem” lub „Przedmiotem Umowy”: 
na Blok Operacyjny Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część niniejszej 
umowy. 

2. Wraz z dostawą Dostawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowiązany jest dokonać instalacji i 
uruchomienia aparatu, przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i eksploatacji aparatu, a 
ponadto przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z Przedmiotem Umowy, w 
szczególności: 
-   Deklarację Zgodności i/ lub  Certyfikat Zgodności wystawiony przez notyfikowaną jednostkę 
- instrukcję obsługi i użytkowania aparatu w języku polskim w formie papierowej                      
i elektronicznej;  
- dokumenty potwierdzające udzieloną gwarancję; 
- paszport techniczny aparatu; 
-  wykaz autoryzowanych  punktów serwisowych;  
- harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów okresowych oraz prac 
konserwacyjnych zgodnych z zaleceniami producenta. 

3. Dostawca zobowiązuje się do realizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami 
wynikającymi z treści niniejszej umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
oferty Dostawcy, stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie,  
w szczególności do odebrania Przedmiotu Umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia. 

 
§ 2 

 
1. Strony ustalają, że dostawa w/w aparatu nastąpi nie później niż do dnia 18-08-2020r. Dostawca 

zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie dostarczenia Przedmiotu 
umowy z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem e-mailem na adres ……………………………. 

2. Dostawa aparatu do miejsca przeznaczenia, określonego w § 1 ust. 1 odbywa się na koszt i 
ryzyko Dostawcy, środkami transportu Dostawcy lub wyspecjalizowanego przewoźnika. 
Dostawca ponosi koszty transportu, załadunku, rozładunku, wniesienia i ubezpieczenia 
Przedmiotu Umowy do miejsca jego odbioru. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
działania wybranego przewoźnika jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od 
zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez takiego przewoźnika. 

3. Odbiór kompletnego aparatu nastąpi w miejscu przeznaczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
przez osoby upoważnione do odbioru i będzie potwierdzony protokołem odbioru. Protokół 
odbioru podpisany zostanie po zainstalowaniu i uruchomieniu aparatu oraz przeszkoleniu 
personelu w zakresie obsługi i eksploatacji aparatu i będzie stanowić podstawę do wystawienia 
przez Dostawcę faktury. 

4. Brak wskazania w protokole odbioru jakichkolwiek wad, usterek czy braków nie pozbawia 
Zamawiającego prawa do podnoszenia roszczeń z tego tytułu w terminie późniejszym. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, podczas odbioru Przedmiotu Umowy, że 
został on wykonany niezgodnie z ofertą Dostawcy, Specyfikacją Istotnych Warunków 



Zamówienia lub wymaganiami niniejszej umowy, w szczególności, jeżeli aparat nie posiada 
wszystkich zaoferowanych parametrów, jest uszkodzony, wadliwy lub Dostawca nie dostarczył 
w całości lub w jakiejkolwiek części dokumentów wymienionych w § 1 ust. 2, Zamawiający do 
czasu usunięcia stwierdzonych wad, usterek czy braków będzie uważał dostawę za 
niezrealizowaną i będzie upoważniony do odmowy dokonania odbioru i wstrzymania wypłaty 
wynagrodzenia. Usunięcie przez Dostawcę wad, usterek czy braków winno nastąpić w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. W razie usunięcia wad, usterek czy braków Dostawca zgłosi 
Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru. W razie stwierdzenia nieusunięcia wad, 
usterek lub braków albo w przypadku wystąpienia nowych, zastosowanie ma procedura opisana 
w zdaniach poprzedzających. 

6. Nadzór nad realizacją Umowy sprawują: 
- ze strony Zamawiającego   ………………………… tel. ………………… 
- ze strony Dostawcy  ……………………………………tel………………… 
 

§ 3 
 

1. Dostawca oświadcza, iż zaoferowany aparat spełnia wymogi przewidziane w ustawie z dnia 20 
maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j.) oraz aktach wykonawczych, posiada 
wszelkie wymagane prawem dokumenty i dopuszczenia, wprowadzony jest na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, spełnia wymagania zasadnicze, posiada oznaczenie CE, Deklarację 
Zgodności i/lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną. 

2. Dostawca oświadcza, że dostarczony Zamawiającemu aparat będzie kompletny, zdatny do 
celów wymaganych przez Zamawiającego i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, 
bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza Parownikiem i ewentualnymi materiałami 
eksploatacyjnymi). 

3. Dostawca oświadcza, że dostarczony Zamawiającemu aparat będzie fabrycznie nowy, nie 
będzie wersją wystawową ani demonstracyjną. 

4. Dostawca oświadcza, że dostarczony Zamawiającemu aparat będzie wolny od wad fizycznych i 
prawnych i nie będzie obciążony prawami osób trzecich lub należnościami na rzecz Skarbu 
Państwa z tytułu jego  sprowadzenia na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub z tytułu 
sprowadzenia na teren obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej. 

 
§ 4 

 
1. Strony ustalają wartość zamówienia na kwotę  brutto: …………….. zł 

słownie  brutto: …………………………………………………… 
2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty składające się na całkowity koszt 

realizacji zamówienia, w szczególności: podatek VAT, opłaty celne, graniczne jeżeli występują, 
koszty transportu, koszty instalacji, uruchomienia, przeszkolenia pracowników, koszty 
serwisów i wymaganych przeglądów w okresie gwarancji, inne koszty i opłaty niezbędne do 
realizacji Przedmiotu Umowy.  

3. Zapłata nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę, w terminie 30 dni od daty wystawienia 
faktury. Faktura wystawiona zostanie po podpisaniu protokołu odbioru,   o którym mowa w § 2 
ust. 3 niniejszej umowy bez stwierdzenia jakichkolwiek wad, usterek lub braków. 

4. Zapłata nastąpi w formie polecenia przelewu z konta Zamawiającego na konto Dostawcy.  
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Dostawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki w 

wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. 
 

§ 5 
 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego aparatu               
i zapewnia, że dostarczony aparat będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania 
określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej 
jakości.  

2. Dostawca udziela na Przedmiot Umowy gwarancji na okres 48 miesięcy (gwarancja obejmuje 
wszystkie wykryte podczas eksploatacji aparatu wady i usterki oraz uszkodzenia powstałe w 
czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania)  liczony od daty podpisania protokołu 
odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy bez stwierdzenia jakichkolwiek wad, 
usterek lub braków.  

3. W okresie gwarancji Dostawca zapewnia bezpłatny serwis i zobowiązany jest przeprowadzić 
bezpłatnie przeglądy okresowe i konserwacje aparatu zgodnie z zaleceniami producenta oraz 
bezpłatne naprawy przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze 
standardem wymaganym przez producenta aparatu. 



4. W przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji, Dostawca dostarczy Zamawiającemu 
zamiast rzeczy wadliwej nową rzecz wolną od wad albo gdy dokona istotnych napraw rzeczy 
objętej gwarancją (gdy wartość naprawy przekroczy 30% wartości rzeczy) wtedy termin 
gwarancji biegnie od nowa, od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 
naprawionej. Jeżeli Dostawca wymienił część aparatu, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio 
do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w 
ciągu którego wskutek wady aparatu Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

5. Czas przyjazdu serwisu na zgłoszenie wady lub usterki – wynosi 48 godzin roboczych (od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) licząc 
od momentu  zgłoszenia awarii. Zgłoszenia przyjmowane będą pod nr tel. ………………………. w 
godzinach ………………. , potwierdzone faxem na nr …………………..lub e-mailem na adres …………… 

6. Wybór sposobu usunięcia wady lub usterki należy do Dostawcy, z zastrzeżeniem postanowień w 
ust. 8 niniejszego paragrafu. Dostawca może naprawić rzecz lub wymienić cały uszkodzony 
element, lub wymienić całą rzecz na nową. Termin usunięcia wady lub usterki wynosi  5 dni 
roboczych licząc od daty przybycia serwisu na zgłoszenie Zamawiającego. W przypadku 
konieczności sprowadzenia części z zagranicy termin usunięcia wady lub usterki zostanie 
ustalony indywidualnie. Naprawa gwarancyjna lub wymiana gwarancyjna uszkodzonej części 
aparatu w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Dostawcy. Dostawca zobowiązany 
jest również w ramach gwarancji do odbioru aparatu z Bloku Operacyjnego, jeżeli wada lub 
usterka powinna być usunięta w innym miejscu niż Blok Operacyjny a po usunięciu wady lub 
usterki ponownego zainstalowania i uruchomienia aparatu. 

7. W przypadku naprawy trwającej więcej niż 5 dni roboczych, Dostawca od 6-go dnia 
zobowiązany jest zapewnić aparat zastępczy na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż 
naprawiany aparat, chyba że Zamawiający odstąpi od tego wymogu. 

8. W przypadku wystąpienia 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu, bądź 
podzespołu Dostawca zobowiązany będzie w momencie 4 awarii do wymiany aparatu na nowy 
wolny od wad. 

9. Dostawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowej usługi, sporządzić raport serwisowy 
oraz  dokonać wpisu w paszporcie technicznym aparatu. 

10. Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji przysługują  uprawnienia     z 
tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Okres rękojmi liczony będzie od daty 
podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy bez stwierdzenia 
jakichkolwiek wad,  usterek lub braków. 

11. Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi, nawet jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w 
sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Dostawcy o wadzie, a 
w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Dostawcy 
niezwłocznie po jej wykryciu. 

12. W przypadku nieprzystąpienia przez Dostawcę do usuwania wady lub usterki w terminie 
określonym w ust. 5 lub nieusunięcia wady lub usterki w terminie określonym w ust. 6, 
Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wady lub usterki innemu podmiotowi, na 
koszt i niebezpieczeństwo Dostawcy. 

13. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenie wszelkich modyfikacji dostarczonego aparatu, w 
tym oprogramowania, a wymaganych przez producenta aparatu lub przepisy prawa, 
niezwłocznie na swój koszt w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy. 

 
§ 6 

 
1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy 

Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych, o których mowa w  ust. 2 niniejszego 
paragrafu. 

2. Zamawiający może obciążyć Dostawcę następującymi karami umownymi: 
a) za opóźnienie w dostawie aparatu, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2%  

wartości brutto aparatu określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia w realizacji dostawy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy; 

b) za opóźnienie w przybyciu serwisu na zgłoszenie Zamawiającego, Dostawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto aparatu określonej w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przybyciu serwisu w stosunku do terminu, 
o którym mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy, 

c) za opóźnienie w wykonaniu naprawy, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % 
wartości brutto aparatu określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia w naprawie w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej 
umowy; 



d) za opóźnienie w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego o ile nie nastąpiło ono z 
winy Zamawiającego, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto 
aparatu określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 
stosunku do terminu zgodnego z dostarczonym harmonogramem przeglądów; 

e) za opóźnienie w dostarczeniu aparatu zastępczego w czasie awarii, Dostawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto aparatu określonej w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 7 
niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający nie odstąpił od wymogu dostarczenia aparatu 
zastępczego 

f) w wysokości 5 % wartości brutto aparatu określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy  
w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Dostawca. 

3. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje roszczenie o 
zapłatę odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody - na zasadach ogólnych. 

4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej 
wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej 
otrzymania.  
 

§ 7 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia w przypadku od umowy: 
a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W razie odstąpienia 
przez Zamawiającego od umowy Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu należycie zrealizowanej części umowy; 

b) gdy Dostawca, niezależnie od przyczyn, opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy co 
najmniej 7 dni kalendarzowych względem terminu określonego w § 2 ust. 1, przez co 
należy rozumieć w szczególności niedokonanie w tym terminie odbioru Przedmiotu Umowy 
z przyczyn wskazanych w § 2 ust. 5. w takim wypadku Zamawiający może złożyć 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni, licząc od terminu określonego w 
§ 2 ust. 1; 

2. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do 
dochodzenia zastrzeżonych kar umownych. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 

a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy 
Prawo zamówień publicznych; 

b) dostawca w chwili zawarcie umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej; 

W takim przypadku dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy. 

4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności wraz z uzasadnieniem. 

 
§ 8 

 
1. Dostawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona siłami własnymi / przy udziale 

podwykonawcy (niewłaściwe skreślić), któremu powierzy do wykonania następującą część 
przedmiotu umowy: ………………………………………………………………………………………………… 

2. Dostawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować  z  
podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. 

3. Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie, na którego 
zasoby Dostawca powołał się na zasadach określonych w art.36b ust.2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 



4. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust.3 wyłącznie wtedy, gdy Dostawca 
wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Dostawca samodzielnie 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Dostawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie  zamówienia. 

5. Umowa z podwykonawcą musi być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
6. Za działania i/lub zaniechania podwykonawców Dostawca odpowiada jak za własne. 

 
§ 9 

 
1. Dostawca zobowiązuje się do: 

a)  wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), 
zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy.  

b)  do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.). 

2. Dostawca w szczególności oświadcza, że: 
a)    znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO, 
b)    zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające 
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających 
zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, 

c)    w przypadku korzystania z podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych 
spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 
osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane 
dotyczą 

 
§ 10 

 
Dostawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności  
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, ani rozporządzić tą wierzytelnością  w jakiejkolwiek 
formie przewidzianej prawem, w szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem 
zabezpieczenia zobowiązań Dostawcy. 
 

§ 11 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności 

2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Dostawcy w następującym zakresie: 

a) gdy przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub 
dystrybucji i nie jest dostępny na rynku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
przedmiotu zamówienia na wersję o parametrach technicznych nie gorszych niż 
zaproponowane w ofercie. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny 
ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w 
SIWZ. Dostawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż przedmiot zamówienia został 
wycofany z produkcji lub dystrybucji. Dostawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu podpisany przez producenta lub dystrybutora w Polsce dokumentu z 
oświadczeniem o wycofaniu z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego przedmiotu 
zamówienia z jednoczesną propozycją zmian; 

b) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego; 
c) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
d) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu 

realizacji jakiegokolwiek elementu dostawy; 
e) w zakresie danych identyfikacyjnych stron umowy takich jak np. firma, adres, osoby 

sprawujące nadzór nad realizacją lub inne zapisy dotyczące wskazania stron; 



f) w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 ze zm.); 

g) Zmiany w zakresie  podwykonawstwa: 
 a)  powierzenie podwykonawcom innej części przedmiotu umowy niż wskazana w § 8 ust.1  
umowy; 
b) rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji umowy; 
c)  zmiana podwykonawcy na etapie realizacji umowy. 

 
§ 12 

 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności dotyczące umów 
dostawy i sprzedaży. 
 

§ 13 
 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać 
polubownie. W przeciwnym wypadku spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 14 

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

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY             DOSTAWCA 


