
Nr postępowania: ZP/20/2019/PN                                                              Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
UMOWA nr ………… (wzór) 

 
Zawarta w dniu ......................... w Trzebnicy pomiędzy: 

 

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, 
wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji                   

i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 
Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033125 

reprezentowanym przez: 
1. ………………………… 

zwanym dalej „Zamawiający"  

a  
 

…………………………………………………………………, wpisaną do 
reprezentowaną przez: 

1.    ............................................................................. …………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą". 
 

zwane dalej Stronami, 
 

o następującej treści: 
 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Zakup i dostawa sterylizatora parowego ze stacją uzdatniania wody wraz z 
montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu” w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz. 
U. 2018.1986 ze zm.).  

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sterylizatora parowego ze stacją uzdatniania 

wody, zwanych dalej urządzeniami, wraz z ich montażem, uruchomieniem oraz  przeszkoleniem 
personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i użytkowania na warunkach określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu 
umowy określono w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) demontażu posiadanego przez Zamawiającego sterylizatora typ: SMS rok produkcji 1999 o nr 

189 (AS 669) w miejscu przewidzianym do montażu nowego sterylizatora i transport 
zdemontowanego sterylizatora do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 

b) dostawy sterylizatora parowego i stacji uzdatniania wody, o których mowa w § 1 ust.1 

niniejszej  umowy, wraz z dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem – o parametrach 

technicznych i warunkach określonych w SIWZ , ofercie Wykonawcy i załączniku nr 1 do umowy 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Budynku Głównym Szpitala im. Św. Jadwigi 

Śląskiej w Trzebnicy ,  

c) montażu i uruchomienia urządzeń, o których mowa w  § 1 ust.1 niniejszej umowy, w tym 

wykonanie koniecznych prac dostosowawczych istniejącej infrastruktury (pomieszczeń i instalacji, 
w tym odpowiednich przyłączy wody, kanalizacji, instalacji elektrycznych i innych ) podłączenie 

do urządzeń współpracujących, sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń, wyposażenia 
dodatkowego oraz zainstalowanego oprogramowania – zgodnie z SIWZ, ofertą Wykonawcy i 

załącznikiem nr 1 do umowy, 
  d) usunięcia na swój koszt wszelkich odpadów powstałych po dostawie, montażu i uruchomieniu      

urządzeń oraz na swój koszt do uporządkowania miejsca montażu urządzeń,  

 



e) przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń oraz sposobów 

użytkowania , 

       f) przygotowania dokumentacji i wniosku dla Urzędu Dozoru Technicznego, uczestnictwo w  

       odbiorze oraz pokrycie kosztów odbioru urządzeń przez  Urząd Dozoru Technicznego ( dalej           

zwany UDT). 

3. Wykonawca oświadcza, że  urządzenia, o których mowa w ust. 1 są : 

− fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2019r., 

− wolne od wad prawnych i nie stanowią zabezpieczenia  roszczeń na rzecz osób trzecich, 

− wolne od wad fizycznych, 

− kompletne i po ich zamontowaniu i zainstalowaniu gotowe do użytkowania zgodnie z ich 
przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów 

finansowych, 

− dopuszczone do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia zgodnie z ustawą z dnia   
20 maja 2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 175 ze zm.) i posiadają 

stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez prawo, 

− są oznaczone znakiem CE i posiadają instrukcję obsługi w języku polskim. 

 

                                                OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

                                                                   § 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z istniejącą infrastrukturą lokalową i techniczną      
pomieszczeń, w których mają zostać zamontowane urządzenia określone w §1 ust. 1 , a także z 

innymi uwarunkowaniami mogącymi mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i oświadcza, iż 

wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, SIWZ i ofertą Wykonawcy,  

zgodnie z obowiązującymi przepisami i należytą starannością. 

2. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku gdy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca powierzy 
wykonanie części umowy podwykonawcy, za wszelkie jego działania i zaniechania odpowiada jak za 

własne działania lub zaniechania.                                                                       

3. Wykonawca zapewnia, iż urządzenia określone w § 1 ust.1 umowy będą opakowane, 
transportowane, składowane i przechowywane w warunkach zapewniających ich nienaruszalność, 

zachowanie właściwości oraz bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu ciągłość pracy  sterylizatorni.  

  

                                        MIEJSCE I TERMINY REALIZACJI 

                                                                 § 3 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do  10 tygodni od dnia podpisania umowy. Termin 

ten obejmuje: dostawę urządzeń, montaż , uruchomienie ( w tym dopuszczenie urządzenia do pracy 
przez UDT)  i szkolenie personelu Zamawiającego . 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest :  

………………………………………………………………….tel………………………………………lub w przypadku 

nieobecności inna upoważniona przez Wykonawcę osoba.  

3. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą  jest :  

………………………………………………………………….tel………………………………………lub w przypadku 

nieobecności inna upoważniona przez Zamawiającego osoba.  

 

                                                                   § 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się  dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy wymieniony               

w § 1 umowy  do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Budynku Głównym  Szpitala im. 

Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przy ul. Prusickiej 53-55.  



2. Przedmiot umowy będzie dostarczany do Zamawiającego w dni robocze, tj. od poniedziałku do 

piątku w godz. od 8.00 do 15.00. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać montażu i uruchomienia urządzeń, o którym mowa w ust. 1 

oraz przeszkolenia personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

4. Termin dostawy i montażu urządzeń Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym na co 

najmniej siedem dni przed datą dostawy i montażu. 

5. W ramach uruchomienia urządzeń zostanie przeprowadzona konfiguracja, kontrola parametrów 

pracy urządzeń, stosowne testy jakościowe i bezpieczeństwa. 

6. Przeszkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu zostanie przeprowadzone po uprzednim 
uzgodnieniu terminów z Zamawiającym. Z czynności przeszkolenia zostanie sporządzony protokół 

zawierający zakres szkolenia, ilość godzin, datę i podpisy osób uczestniczących i szkolących.  

7. Wykonawca zorganizuje, oznaczy i zabezpieczy zaplecze dostawcze we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznaczenia i 
zabezpieczenia mienia Zamawiającego znajdującego się w miejscu dostawy i montażu przed 

jakimkolwiek uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

9. Przed przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o 

gotowości do odbioru.  Odbiór nastąpi w terminie 3 dni od zawiadomienia. W dniu odbioru 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty w języku polskim -
certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i 

stosowania urządzeń w placówkach służby zdrowia  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych –t.j.  Dz. U. 2019 poz. 175 ze zm., karty gwarancyjne producentów 

urządzeń, instrukcje użytkowania urządzeń oraz zainstalowanego oprogramowania, paszporty 
techniczne dla każdego urządzenia, niezbędną dokumentację techniczną zawierającą zalecenia w 

zakresie konserwacji i przeglądów, wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub 

autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności obsługi serwisowej każdego 
urządzenia, wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych tych urządzeń; 

licencje na oprogramowanie ( upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie 
niezbędnym związanym z korzystaniem urządzeń, nieograniczone czasowo i terytorialnie) – jeżeli 

dotyczy.                                                             

10. W trakcie odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia prawidłowości  i bezawaryjności działania 
urządzeń z użyciem wszystkich ich funkcji,  oraz wszystkich funkcji wyposażenia dodatkowego  i 

zainstalowanego oprogramowania. 

11.  Jeśli w toku czynności odbiorczych stwierdzone zostaną  okoliczności uniemożliwiające dokonanie 

odbioru leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie. 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć nieprawidłowości w terminie  7 dni od zawiadomienia. Do 
czasu usunięcia nieprawidłowości czynności odbiorcze zostają przerwane. Wykonawca zobowiązany 

jest do ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru po usunięciu nieprawidłowości. 

12. Z czynności odbioru przedmiotu umowy strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół ten 

winien potwierdzać wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie, o którym mowa w § 1 . 

 

                                                                     § 5 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe z jego winy wskutek 
realizacji przedmiotu umowy, w tym za naruszenie podczas montażu i uruchomienia urządzeń, o 

których mowa w § 1 - instalacji znajdujących się na i w ścianach budynku Zamawiającego oraz w 
podsadzce, w miejscu ich montażu takie jak kanały wentylacyjne, rurociągi wodociągowe, kable 

elektryczne, instalacja odgromowa i telefoniczna, itp. 

2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o powstałych szkodach i 
na własny koszt usunąć skutki szkody. 

3. Ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia dostarczonych urządzeń w całości lub części, w tym 
dodatkowego wyposażenia, oprogramowania , jak również ich zaginięcia w całości lub części 



przechodzi na Zamawiającego dopiero z chwilą protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, 

po jego zamontowaniu i uruchomieniu, tj. po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego 
(bezusterkowego). 

                                                         

                                                         WYNAGRODZENIE 

                                                                        § 6 

1.    Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają na kwotę netto______________ 
złotych + VAT w obowiązującej stawce, tj. ……………..…brutto ( słownie : 

____________________________________ . 

2.  Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony  protokół zdawczo-

odbiorczy  przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4  niniejszej umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do wystawienia faktury Vat w terminie 3 dni od podpisania powyższego protokołu. 

3.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 1 w terminie do 30 dni                

od daty dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT  przelewem na rachunek Wykonawcy: ______________ _________________ _____ 
__________________________________________________ ____________________________.  

4. Kwota wymieniona w § 5 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem                                    
    przez Wykonawcę przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 i 2 umowy, w szczególności:                  

− wartość urządzeń i ich dostarczenia do Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przy ul. 

Prusickiej 53-55, 

− koszt montażu i uruchomienia urządzeń, w tym dodatkowego wyposażenia i oprogramowania, 

− wykonanie koniecznych prac dostosowawczych istniejącej infrastruktury (pomieszczeń i 
instalacji), w tym dostosowanie odpowiednich przyłączy wody, kanalizacji, instalacji 

elektrycznych i innych, 

− koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego do obsługi zainstalowanych  

urządzeń i sposobów ich użytkowania, 

− przygotowanie dokumentacji i wniosku dla Urzędu Dozoru Technicznego, uczestnictwo                       
w odbiorze oraz pokrycie kosztów odbioru urządzeń, 

− wszelkie koszty transportu (krajowego i zagranicznego), załadunku i rozładunku, 

− ubezpieczenia, cła i innych opłat (np. opłaty lotniskowe). 

5.  Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
6. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, 

Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

GWARANCJA ; RĘKOJMIA 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy,                            

o którym mowa § 1 na okres ____ miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu 

bezusterkowego. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i 

prawne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi. Strony rozszerzają okres rękojmi, który równy 
będzie okresowi na jaki udzielono gwarancji wskazanemu w ust.1. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z 

tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. 

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady fizyczne powstałe z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie umowy , jak i powstałe z przyczyn , za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania 

gwarancji. 

5. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia 

umownego do:  



a) bezpłatnej obsługi serwisowej, napraw oraz wykonywania przeglądów okresowych zgodnie z 

zaleceniami producenta 

b) usunięcia na swój koszt awarii i usterek oraz dokonania napraw urządzenia, w tym wymiany 
jego elementów  

- na zasadach i  w terminach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, a także 

     c)  sporządzenia i przekazania Zamawiającemu  po każdej czynności serwisowej, konserwacji ,      

przeglądów oraz każdej naprawie urządzenia tzw. raport serwisowy  zawierający opis wykonanych 
czynności serwisowych lub wykonanej naprawy, oznaczenia czasu ich trwania, zużytych do naprawy 

części, uwagi oraz informację czy urządzenie jest sprawne i może być użytkowane.   

6. Szczegółowe zasady udzielonej gwarancji i serwisu określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania wad, usterek lub awarii urządzeń, 

o których mowa w § 1 ust. 1 umowy telefonicznie, faksem lub mailem na numer serwisu 
gwarancyjnego Wykonawcy: tel………………….,, fax…………………………….., e-

mail………………………      Wykonawca zobowiązuje się do  potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 

wady , usterki lub awarii faksem  na nr ………………………… lub na adres e-mail Zamawiającego 
podany na zgłoszeniu.  

8. W przypadku konieczności wymiany urządzenia w okresie gwarancji, termin gwarancji  biegnie 

na nowo od chwili dostarczenia nowego urządzenia. 

9. W razie nie usunięcia wad, usterek lub awarii w terminie wskazanym w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad, usterek lub awarii, zlecić naprawę lub 

wymianę urządzenia, w tym jego elementu innemu podmiotowi ( autoryzowanemu serwisowi 

producenta) na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych i wyposażenia przez okres co najmniej 
………lat od daty dostawy potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

przedmiotu umowy, w tym także za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z 

naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich , 
patentów, praw ochronnych na znaki towarowe, praw wynikających z rejestracji na wzory 

użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu umowy do 

obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający zwolniony jest od ewentualnych 
roszczeń osób trzecich wynikających  z naruszenia praw określonych w zdaniu pierwszym.  

 

KARY UMOWNE  

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań umownych: 
1) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy lub jego montażu/ uruchomieniu - 

w wysokości 1%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki, 

       2) w przypadku opóźnienia w przeszkoleniu pracowników Zamawiającego - w wysokości 1%             
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki , 

       3) w okresie gwarancyjnym w przypadku opóźnienia w naprawie przedmiotu umowy, jego 

wymianie lub realizacji innych obowiązków gwarancyjnych i serwisowych  - w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki  

      4)  w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 6 ust. 
1umowy . 

2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1 Zamawiający 
będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych. 



3. Strony zgodnie oświadczają, iż kary umowne mogą być potrącone przez Zamawiającego z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

ZMIANY UMOWY 
§ 9 

1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje się 

możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy, poprzez: 
1) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku 

bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby, zmiany danych 
Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy 
czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena jednostkowa brutto, cena jednostkowa netto 

pozostanie niezmieniona, 

3) zmianę terminu realizacji umowy – w przypadku przestojów i opóźnień w wykonywaniu 
przedmiotu umowy, wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub powstałych 

w wyniku działania siły wyższej. 
2. Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w 

przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1 – 2 nie powoduje powstania u żadnej                    
ze Stron niniejszej umowy roszczenia o zmianę umowy. 

4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn wymienionych w ust. 1-2, każdej ze Stron 
niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy. 

Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 
1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 

2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy. 

5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany 
umowy. 

6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

CESJA WIERZYTELNOŚCI 

§ 10 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu tworzącego Szpital im. Św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 11 
1.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 powzięcia 

wiadomości  o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.  

2.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego lub nieterminowego wywiązania 

się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności: 
a) nie  dostarczenia urządzeń, o których mowa w § 1 ,lub / i nie dokonania ich montażu lub / i 

ich uruchomienia, lub /i nie przeszkolenia pracowników Zamawiającego - w terminie 
określonym w niniejszej umowie, 

       b) w przypadku stwierdzenia, że dostarczone urządzenia nie odpowiadają wskazanym w umowie    
wymaganiom jakościowym lub posiadają ukryte wady, 

       c) w przypadku nie usunięcia w terminie określonym w § 4 ust. 11 umowy stwierdzonych przy 

odbiorze nieprawidłowości . 
3.Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej wraz z 

uzasadnieniem. 
 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

1.SIWZ wraz z załącznikami i oferta  Wykonawcy stanowią integralną część umowy.  
2.Wykonawca zobowiązuje się posiadać i odnawiać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej . 
3.Do spraw nie ujętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
4.Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 
 

 
 

Załączniki: 
1/ Zestawienie parametrów urządzeń 

2/ Warunki gwarancji i serwisu 

3/ SIWZ wraz z załącznikami 
4/ Oferta Wykonawcy 
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