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          dodatek nr 6 do SWZ  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA  UMOWY  PCZSzp/TP-MN/6/2021 
 

Zawarta dnia .................................. 2021 roku w ...... 
pomiędzy: 
1. Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, REGON: 

210967350 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Strzelcach Krajeńskich w osobach: 

• …………………………………… 

• …………………………………… 

zwanym w dalszej części Zamawiającym,  
a  

2. ………………………………………….…………………………………………………..............……………..… 
reprezentowanym przez: 

• ...................................................................................................................................................................................................... 
zwanym w dalszej części Wykonawcą,  
 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu endoskopowego, nr sprawy 
PCZSzp/TP-MN/6/2021, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami poniżej 214 tys. euro, 
na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą. 

 
o następującej treści:  

 
§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż, uruchomienie przedmiotu umowy, szczegółowo opisanego w załączniku 
nr 1i 2, będącymi integralną częścią umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy odpowiadający standardom jakościowym i technicznym, 
wynikającym z funkcji i przeznaczenia. 

3. Przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełnia właściwe, ustalone w obowiązujących 
przepisach prawa wymagania, odnośnie dopuszczenia do obrotu i użytkowania w jednostkach prowadzących 
działalność leczniczą. 

4. Przedmiot umowy jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi m.in.: w: 

a) Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1565 ze zm.).  
b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów 

medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 
1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. 

5. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca: 

a) Dostarczy wymagane dokumenty, 

b) Przeprowadzi niezbędne szkolenia, 

c) Obejmie gwarancją przedmiot zamówienia. 

§2 
Termin realizacji zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia: do 42 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy, pomimo stanu epidemii, gwarantuje dostawę przedmiotu umowy 
w terminie. 

3. W związku z trwającym stanem epidemii Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na wystąpienie siły wyższej, jeżeli 
w terminie wskazanym w ust. 1 nie zrealizuje przedmiotu umowy. 
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§3 
Sposób realizacji umowy 

1. Przedmiot umowy winien być dostarczony, zainstalowany i uruchomiony w miejscu dostawy, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, w terminie wskazanym w §2. Dokładne terminy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 
jest ustalać z Zamawiającym. 

2. Miejsce dostawy: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację realizacji umowy będą: 

a) ze strony Zamawiającego:  …. 

b) ze strony Wykonawcy ….. 

4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do pracy bez żadnych 
dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi). 

5. Z realizacji umowy sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, po zamontowaniu i uruchomieniu przedmiotu 
umowy. 

6. Warunkiem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest przekazanie następujących dokumentów: 
a) instrukcji obsługi w języku polskim - wersja pisemna,  
b) wytyczne producenta dotyczących częstotliwości i zakresu obowiązkowych przeglądów okresowych, 
c) karty gwarancyjnej,  
d) wykaz punktów serwisowych, w tym na terenie Polski, uprawnionych do napraw gwarancyjnych 

i pogwarancyjnych,  
e) jeśli dotyczy - wykaz materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych, 
f) warunki prawidłowego użytkowania w języku polskim (w tym mycia, dezynfekcji, bieżących czynności 

konserwacyjnych),  
g) paszport techniczny z wpisem potwierdzający dopuszczenie do użytkowania, 
h) dokumenty dopuszczające przedmiot umowy do użytkowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych m.in.: 

deklaracje zgodności CE,  zgłoszenie /wpis do Rejestru, certyfikat CE  
7. Zamawiający odmówi podpisania protokołu, jeżeli przedmiot umowy nie będzie spełniał wszystkich wymagań 

zawartych w załączniku nr 1 do umowy. 
8. Wykonawca przeprowadzi minimum jedno szkolenie dla osób bezpośrednio obsługujących przedmiot umowy 

w terminie do 3 dni od uruchomienia przedmiotu umowy. O terminie szkolenia Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego w terminie 48 godzin przed planowaną datą.  

9. Szkolenia powinno się odbyć w siedzibie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku w oparciu 
o zainstalowany kompletny przedmiot umowy. 

10. Zakres szkolenia obejmujący co najmniej obsługę wszystkich funkcjonalności przedmiotu umowy oraz bieżących 
czynności eksploatacyjnych. W trakcie szkoleń musi zostać przekazana wiedza niezbędna do poprawnego korzystania 
z przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca gwarantuje, w okresie 3 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy, objęcie 
wsparciem technicznym w zakresie technicznej obsługi przedmiotu umowy: …. (tel. …., @). 

 

§4 
Gwarancja jakości  

1. Warunki gwarancji i serwisu: 
a. Wykonawca udziela pełnej gwarancji obejmującej cały przedmiot umowy wraz z serwisem gwarancyjnym na okres 

…… lat od przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, potwierdzonego końcowym protokołem zdawczo-
odbiorczym.  

b. Wykonawca gwarantuje przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania wg wytycznych producenta. Termin 
ostatniego przeglądu – w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. 

c. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie urządzenia składające się na przedmiot dostawy są kompatybilne ze sobą, a ich 
wspólne funkcjonowanie nie spowoduje utraty gwarancji producentów elementów składowych.  

d. Jeżeli usługi serwisowe w okresie gwarancji będą wykonywane poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca ponosi 
koszty i ryzyko przesyłki do wskazanego punktu serwisowego oraz zwrotnie do siedziby Zamawiającego. 

e. W okresie gwarancji dojazd przedstawicieli serwisu do siedziby Zamawiającego – bez żadnych dodatkowych 
kosztów. 

f. Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji, przyjmowanie zgłoszeń o usterkach faxem/ pocztą elektroniczną w 
trybie 24 godzinnym w dni robocze.  



 
 Powiat Strzelecko-Drezdenecki  
ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie  
tel. 95 763 23 80 fax. 95 763 11 26 

projektowane postanowienia umowy PCZSzp/TP-MN/6/2021 3 

g. Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako zebranie informacji, wstępne zdiagnozowanie 
awarii) do 24 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia. 

h. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na koszt własny wady i usterki stwierdzone w przedmiocie zamówienia 
w okresie gwarancji (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) w terminie do 7 dni od daty 
zgłoszenia lub w terminie pisemnie uzgodnionym z Zamawiającym. 

i. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementów składowych wchodzących w zakres przedmiotu umowy 
na nowe (m.in.: endoskopy, monitor itd.) o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry wskazane 
w załączniku nr 1 i 2 do umowy, w terminie do 30 dni po trzeciej zgłoszonej awarii w okresie gwarancji, 
uniemożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie tego elementu, pod warunkiem, że awaria lub uszkodzenie nie 
powstało z winy Użytkownika. 

2. Wykonawca, w przypadku napraw przedmiotu umowy trwających dłużej niż 7 dni zobowiązany jest w terminie 8 dni od 
zgłoszenia awarii udostępnić na czas napraw urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności bez 
żadnych dodatkowych opłat (m.in. kaucji, kosztów dostawy i odbioru, opłat z udostępnienie, ewentualnych kosztów 
napraw itp.). Udzielona gwarancja na ww. urządzenie zostanie przedłużona  o okres wykonywanych napraw. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie czynności serwisowych, o których mowa w ust. 1 lit g), lub nie usunie 
wad i usterek w terminie wskazanym w ust. 1 lit h), Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt 
Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z gwarancji. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zapisów zawartych w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo wynajęcia 
urządzenia o parametrach i funkcjonalności zbliżonej do przedmiotu umowy, obciążając Wykonawcę, karami 
umownymi w wysokości poniesionych kosztów wynajęcia urządzenia zastępczego. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, określonego w ust. 1, 
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma możliwość skorzystania z uprawnień 
wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 

6. W przypadku ujawnienia w dostarczonym przedmiocie umowy wad ukrytych, których usunięcie jest niemożliwe, 
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w terminie do 30 dni ujawnienia 
wad. Jeżeli wada uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca w terminie do 3 dni od 
zgłoszenia, udostępnia sprzęt zastępczy do czasu dostarczenia przedmiotu wolnego od wad. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów 
instalowanych wyrobów objętych przedmiotem zamówienia, wydając Zamawiającemu właściwe dokumenty. Powyższe 
nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej przez niego gwarancji. 

 

§5 
Reklamacje 

1.  Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionego zakresu asortymentowego, jeśli spełnia one wszystkie wymogi 
wskazane w niniejszej Umowie i są wolne od wad. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej 
z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy ich przyjęcia.  

2.  Zamawiający ma prawo składać reklamację, jeżeli dostarczony asortyment posiada wady. Strony ustalają następujące 
rodzaje wad:  
a) wada ilościowa – niezgodność pomiędzy liczbą przedmiotu umowy wskazaną w zamówieniu przez Zamawiającym, 

a faktycznie dostarczoną przez Wykonawcę; 
b) wada transportowa – niezgodność pomiędzy przyjętą specyfikacją techniczną przedmiotu umowy, wynikająca 

z uszkodzenia asortymentu, do którego doszło w czasie ich transportu;  
c) wada jakościowa – niezgodność pomiędzy przyjętą specyfikacją techniczną przedmiotu umowy, a dostarczonymi 

asortymentami, dotycząca cech jakościowych, fizycznych i użytkowych. 
3.  Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wady ilościowej w terminie do 2 dni roboczych od daty dostawy. 

Brak zgłoszenia wady ilościowej wyznaczonym terminie powoduje utratę przez Zamawiającego uprawnień z tytułu 
rękojmi w zakresie tej wady. 

4.  Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wady transportowej w momencie odbioru przedmiotu umowy lub 
w terminie do 48 godzin roboczych od daty dostawy. Zgłoszenie wady transportowej powinno ponadto zostać 
zgłoszone przewoźnikowi dokonującemu dostarczenia przedmiotu umowy oraz wpisane do listu przewozowego..  

5.  Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wady jakościowej w terminie 7 dni od dnia jej stwierdzenia. Brak 
zgłoszenia wady jakościowej w terminie 7 dni od dnia jej stwierdzenia powoduje utratę przez Zamawiającego uprawnień 
z tytułu rękojmi w zakresie tej wady. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego przedmiot podlegający reklamacji i dostarczyć do ww. miejsca 
asortyment wolny od wad. Wszelkie koszty związane z reklamacją ponosi Wykonawca. 

7.  Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 5 dni od daty jej złożenia. 
8.  Ciężar wykazania wady spoczywa na Zamawiającym. 
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§6 
Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje zapłata, ustalana według ceny zaoferowanej w ofercie Wykonawcy, 
zawartej w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Cena brutto określona w ust. 3 obliczona jest na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę kalkulacji i pokrywa 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszt opakowania, transportu (zagranicznego 
i krajowego), koszty cła, odprawy celnej, podatku VAT, koszt załadunku i rozładunku, wniesienia i instalacji oraz koszt 
pierwszego uruchomienia (przekazania do eksploatacji) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przeszkolenie 
personelu w zakresie użytkowania, serwisu gwarancyjnego oraz koszty wykonywania w okresie gwarancji przeglądów 
i konserwacji przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi producenta. 

3. Wartość zapłaty należnej Wykonawcy z tytułu realizacji całej umowy wynosi: 

kwoty złotych netto: … (słownie złotych netto: … /100) 

kwoty złotych brutto: … (słownie złotych brutto: … /100) 

4. Zamawiający zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w wysokości 100% wartość brutto umowy. 
   
  §7 

Warunki płatności 
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania płatności w terminie do 30 dni po dostarczeniu przedmiotu umowy 

potwierdzonej protokołem, o którym mowa w §3 ust. 5 oraz doręczeniu faktury VAT przelewem na konto 
Wykonawcy, wskazane na fakturze. 

2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół przekazania podpisany przez Strony. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury VAT stosując opis przedmiotu dostawy zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do umowy. 
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 5992635973. 

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ............................ 
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm 

podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług .  
7. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.) zawartym 
w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).  

8. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1666 ze zm.), zwaną dalej ustawa 
o Fakturowaniu.  

9. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej 
do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez 
Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy 
o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.  

10. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na Platformie 
Elektronicznego Fakturowania: skrócona nazwa skrzynki PEPROL: Powiat Strzelecko-Drezdenecki, numer 
PEPROL/numer NIP jednostki nadrzędnej: 5992635973.  

11. Za moment doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo 
wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. powyżej, do konta Zamawiającego 
na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.  

12. Wykonawca nie może przelewać jakichkolwiek należności wynikających z Umowy na rzecz innego podmiotu, bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego w tym zakresie wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

13. Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.), Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.  

 

§8 
Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach 
stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie 
lub okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po bezskutecznym wezwaniu do wykonania umowy. 
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2. W przypadku, gdy przedmiot umowy w dacie dostawy będzie miał jakiekolwiek wady lub będzie niezgodny z umową, 
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie przez 
Wykonawcę wad lub braków w terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.  

3. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, z powodu jej niewykonania lub nienależytego wykonania nie wyłącza praw 
Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 Ustawy. 
 

§9 
Kary umowne 

1. W przypadku uchybień terminów określonych w: 

a) §2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki.  

b) §4 ust.1 pkt g), h) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wartości umowy brutto 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

c) §4 ust.1 pkt i) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wartości umowy brutto 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

d) §4 ust.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki.  

e) §4 ust.6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. W przypadku napraw trwających dłużej niż 8 tygodni Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 
1% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w wysokości 10% wartości brutto umowy. 

4. W przypadku rozwiązania umowy z powodu przekroczenia terminu dostawy wskazanego w §2 Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w wysokości 50% wartości brutto umowy. Wysokość kar umownych 
podyktowana jest utratą źródła finansowania w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę. 

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca będzie stosował ogólnie obowiązujące przepisy. 
6. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 70% wartości umowy brutto, wskazanej w §6. 

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca będzie stosował ogólnie obowiązujące przepisy. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 
§10 

Zmiana umowy 
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnej zgody obu Stron pod rygorem nieważności w granicach 

dopuszczonych Ustawą oraz określonych w SWZ i niniejszej umowie. 
2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy: 

a) zmianę sposobu i warunków płatności 
b) zmiana terminu płatności w granicach obowiązujących aktów prawnych, 
c) obniżenie zaoferowanych cen jednostkowych. 

3. Wszelkie dopuszczone zmiany umowy dokonywane będą na pisemny wniosek Stron, zawierający uzasadnienie 
faktyczne i prawne, w terminie 14 dni przed jej wprowadzeniem, w trybie określonym w §10 ust.1. 

 
§ 11 

Rozstrzyganie sporów 
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo 

poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o której mowa w przepisach o postępowaniu cywilnym.  
2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, wszelkie spory związane z Umową 

rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 12 
 Postanowienia końcowe 

1. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.  

3. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych między nimi 
w związku z Umową.  

4. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby 
Zamawiającego.  

5. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną 
cześć Umowy.  

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy są lub staną się nieważne lub nieskuteczne z mocy obowiązującego prawa, 
nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy, a Strony zobowiązują się stosować przepisy prawa 
najbliższe postanowieniom nieważnym lub nieskutecznym.  

7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 
§13 

Załączniki do umowy 
Załącznik nr 1 – szczegółowy zakres asortymentowy i ilościowy przedmiotu umowy. 
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