Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA NR ……..
o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2017 r poz.1579 z późn. zm.)
zawarta w dniu ......................................... roku w Otwocku pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP z siedzibą w
Otwocku, adres: 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000047820, NIP 532-16-62-948, REGON 000290156,
reprezentowanym przez ..........................................................................................................
.................................................................................................................................................
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
dla spółek
_____________________________________
z
siedzibą
w
_______________,
adres:
_____________________________________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________________________ ___ Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem KRS __________________________________,
NIP: ______________________,
REGON: ___________________,
kapitał zakładowy: _______________________ ,
reprezentowaną
przez
____________________________________
uprawnioną/uprawnionego/uprawnionych do jednoosobowej/łącznej reprezentacji spółki na podstawie
odpisu z KRS, który stanowi załącznik nr ____ do umowy / na podstawie pełnomocnictwa nr _____ z
dnia _____, które stanowi załącznik nr __ do umowy, udzielonego przez osoby uprawnione do
reprezentowania spółki na podstawie odpisu z KRS, który stanowi załącznik nr ___ do umowy,
zwaną dalej: „Wykonawcą”
dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
_______________________________, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą
___________________________________
w
_________________
przy
ul.
_______________________________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik nr ____ do umowy,
NIP: ___________________________
REGON: ________________________,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

1.

2.
3.

§1
Na podstawie niniejszej umowy, zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania
pełnej obsługi serwisowej sprzętu medycznego produkcji Stryker (zwanego dalej „sprzętem”)
Zamawiającego zgodnie z wykazem sprzętu, stanowiącym załącznik nr ……do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia oraz ze złożoną ofertą.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem
wiedzy technicznej, właściwościami danego sprzętu, obowiązującymi instrukcjami, standardami,
powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy o wyrobach medycznych,
przepisami ppoż i bhp oraz należytą starannością i troską o interes Zamawiającego.

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada niezbędne środki oraz potencjał kadrowy i techniczny do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy,
2) powierzy realizację przedmiotu umowy osobom posiadającym odpowiednie ku temu
kwalifikacje i przeszkolonym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,
3) dysponuje częściami oryginalnymi – bądź dopuszczonymi przez producenta – nowymi,
przystosowanymi do poszczególnych urządzeń,
4) usługi będące przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał przy użyciu własnych
narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego, jedynie w przypadku konieczności użycia
specjalistycznej aparatury pomiarowej usługi te będą wykonywane w pomieszczeniu
Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez cały okres
obowiązywania umowy przynajmniej jednego pracownika spełniającego warunki określone w
SIWZ.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy za pośrednictwem osób
wskazanych w wykazie osób stanowiącym załącznik nr …….. do umowy.
7. Zmiana, którejkolwiek z osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 6, wymaga zgody
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą
takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wskazanych w ofercie. Zmiana nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

4.

§2
1. W ramach wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje
się w szczególności do:
1) Dla sprzętu nieobjętego gwarancją
a) Wykonywania przeglądów technicznych sprzętu objętego umową zgodnie z
wymaganiami producenta sprzętu (wykonania minimum 1 przeglądu technicznego
wszystkich urządzeń wymienionych w załączniku nr ……….wraz z orzeczeniem
technicznym i protokołem dopuszczenia do użytku przez okres 1 roku chyba że
producent sprzętu określił inaczej)
b) Wykonywania nielimitowanej ilości napraw uszkodzeń sprzętu łącznie z
uszkodzeniami przypadkowymi, z uwzględnieniem kosztu części zamiennych,
robocizny oraz transportu,
c) Wymiany uszkodzonych urządzeń, ich elementów składowych i akcesoriów (nie
dotyczy zużywalnych akcesoriów jednorazowych) oraz puszek do akumulatorów
łącznie z uszkodzeniami przypadkowymi.
d) Naprawy uszkodzonych optyk artroskopowych jeżeli takowa naprawa jest możliwa
e) Wymiany nienadających się do naprawy optyk artroskopowych łącznie z
uszkodzeniami przypadkowymi w liczbie do 10-ciu optyk rocznie w cenie umowy,
f) Naprawy uszkodzonych narzędzi artroskopowych jeżeli takowa naprawa jest możliwa.
g) Wymiany nienadających się do naprawy narzędzi artroskopowych łącznie z
uszkodzeniami przypadkowymi w liczbie do 5-ciu narzędzi rocznie w cenie umowy.
h) Wymiany uszkodzonych akumulatorów napędów akumulatorowych
i) Zapewnienia aktualizacji oprogramowania urządzeń w zakresie instalacji poprawek
(update)
j) Zapewnienia aktualizacji oprogramowania firmowego (upgrade) urządzeń jeżeli nie
wymaga ona modyfikacji sprzętowej
2) Dla sprzętu objętego gwarancją:
a) Wykonywania w cenie kontraktu napraw urządzeń będących na gwarancji w
przypadku uszkodzeń nieobjętych gwarancją, łącznie z uszkodzeniami
przypadkowymi
b) Wymiany urządzeń ich elementów składowych i akcesoriów (nie dotyczy zużywalnych
akcesoriów jednorazowych) w tym puszek do akumulatorów urządzeń będących na
gwarancji uszkodzonych w ramach uszkodzeń nieobjętych gwarancją wraz z
uszkodzeniami przypadkowymi
3) Zapewnienia doradztwa technicznego dla personelu medycznego i personelu działu techniki
medycznej.
4) Zapewnienia wizyt na bloku operacyjnym w razie konieczności sprawdzenia prawidłowego
działania urządzeń i udzielenia dodatkowych wskazówek odnośnie eksploatacji urządzeń
(jednak nie więcej niż 12 wizyt w roku).

5) Zapewnienia
wizyt w centralnej sterylizatorni w razie konieczności udzielenia
dodatkowych wskazówek odnośnie mycia i sterylizacji urządzeń podlegających
sterylizacji.
6) Zapewnienia urządzeń zastępczych na okres wykonywania naprawy na życzenie
Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie.
7) Zapewnienia transportu do i z siedziby Zamawiającego uszkodzonych urządzeń oraz
sprzętu zastępczego do i z serwisu (w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie).
8) Wykonywania napraw, o których mowa każdorazowo na pisemne zgłoszenie naprawy w
terminie ustalonym przez strony.
9) Wykonywania napraw urządzeń objętych umową przy użyciu oryginalnych części i
podzespołów.
2. Naprawy, o których mowa w ust. 1 dokonywane będą każdorazowo na pisemne zlecenie
Zamawiającego w terminie ustalonym przez strony.
3. Naprawy sprzętu będą się odbywały przy użyciu oryginalnych części zamiennych lub
dopuszczonych przez producenta.
4. Korzystanie z urządzeń zastępczych o których mowa w ust. 1 pkt 6) będzie się odbywało na
następujących zasadach:
1) Koszty transportu urządzeń zastępczych ponosi Wykonawca,
2) Zamawiający zwróci niezwłocznie wypożyczone urządzenie zastępcze lecz nie później
niż w terminie 7 dni od daty wykonania naprawy Urządzenia (zwrot na koszt
Wykonawcy),
3) Zamawiający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wypożyczonych
urządzeń zastępczych za ewentualne uszkodzenie użyczonych urządzeń
zastępczych.
5. W okresie obowiązywania umowy wykaz sprzętu może ulec zmianie w wypadku wycofania
sprzętu z użytku lub wejścia przez Zamawiającego w posiadanie innego sprzętu zgodnego z
opisem przedmiotu umowy.
6. Wykonawca w pełni odpowiada za zgodność i terminowość wykonywania przedmiotu umowy.
7. Na zakupione nowe części użyte podczas wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca
udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnej z gwarancjami producenta na okres
............................................ miesięcy.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do wpisania wykonanych czynności do dokumentacji
eksploatacji sprzętu (paszporcie), wystawienia oryginału raportu serwisowego z
potwierdzeniem użytkownika lub przedstawiciela Zamawiającego oraz wystawienia protokołów
z wykonania testów bezpieczeństwa jeżeli wykonanie takowych było wymagane.
9. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy nie jest uprawniony do wykonywania jej
przedmiotu przy pomocy podwykonawców.
§3
1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądów technicznych zgodnie z
harmonogramem wykonywania rocznych przeglądów technicznych, w terminach
uzgodnionych z Zamawiającym jednak nie wcześniej niż 14 dni przed upływem terminu
obowiązującego przeglądu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności innych niż określone w ust. 1
powyżej w terminie …… dni roboczych, po telefonicznym (potwierdzonym mailem) zgłoszeniu
dokonanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
3. Upoważnionym do składania zleceń ze strony Zamawiającego jest :
1) …………………………
2) ……………………..
4. Zlecenia dokonywane będę telefonicznie na numer ………….. oraz mailem na adres:
....................
5. Przyjęcie wykonania zlecenia potwierdzone zostanie podpisaniem przez strony protokołu.
§4
Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§5
1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, nie polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. /
Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych i oświadcza, że
..........................................................................................................
jako
podmiot
trzeci
zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy, w zakresie
określonym w zobowiązaniu, zasoby, o których mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień
publicznych, i jako taki podmiot ponosi odpowiedzialność solidarną z Wykonawcą za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek zawinionego nieudostępnienia tych zasobów
na podstawie art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W związku z powołaniem się przez Wykonawcę, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, na wiedzę i doświadczenie/potencjał techniczny/osoby zdolne do wykonania
zamówienia/zdolności finansowe lub ekonomiczne innych podmiotów/innego podmiotu,
zobowiązuje się do wykorzystania udostępnionych zasobów podmiotu/podmiotów:
…………………………………………….........................................................................................
............................................................................................................ w terminie, o którym
mowa w §4.
3. W przypadku niewykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych zasobów podmiotu
trzeciego/podmiotów trzecich w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający ma prawo obciążyć
Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wynagrodzenia netto, określonego w §9 ust. 1,
niezależnie od konsekwencji wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§6
1. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w celu umożliwienia Wykonawcy
należytego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności zobowiązuje się do
udostępniania niezbędnej dokumentacji oraz swobodnego dostępu do sprzętu podlegającego
serwisowi, w tym do plików elektronicznych mogących zawierać dane osobowe.
2. Zamawiający jako administrator danych osobowych powierzy Wykonawcy przetwarzanie
danych osobowych znajdujących się na nośnikach informacji sprzętu medycznego,
stanowiącego przedmiot umowy, na czas i w celu realizacji niniejszej umowy tylko w zakresie
umożliwiającym Wykonawcy należytą realizację postanowień niniejszej umowy
§7
1. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (dalej:
ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (dalej: ustawa),
2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz z przepisami ustawy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z
przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz z przepisami ustawy.
4. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego (nie później niż w ciągu 24h)
powiadomienia Zamawiającego o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych
osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu
przetwarzania i ochrony danych osobowych w sytuacjach odnotowania incydentu, o którym
mowa w ust. 5.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia
łamania przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
przetwarzanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§8
Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za kontakty robocze, przekazywanie wszelkich
danych i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, udzielanie wyjaśnień ustnych i
pisemnych, koordynację prac wykonywanych przez pracowników stron uczestniczących w projekcie i
nadzorowanie bieżącej realizacji niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiającego:
- Pan Waldemar Cacko – Kierownik Działu Techniki Medycznej, tel.: 22 779 40 31 wew. 290, e-mail:
dtm@spskgruca.pl,
2) ze strony Wykonawcy
–
……………………………………………………………………………….,
tel.
…………………,
e-mail: …………………………………………………………….
§9
1. Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne,
ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości …………………………..zł netto (słownie:
……………………………..) powiększone o należny podatek VAT w stawce ..........% tj. brutto
……………………….. zł (słownie: ………………………………………………..).
Wartość umowy wynosi:
…………………………..zł netto (słownie: ……………………………..) powiększone o należny
podatek VAT w stawce ..........% tj. brutto ……………………….. zł (słownie:
………………………………………………..).
2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wliczony jest koszt dojazdu Wykonawcy do
Zamawiającego oraz koszty przesyłek sprzętu.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku
1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie netto pozostanie
w wysokości określonej w ust. 1. W takiej sytuacji zmiana cen następuje w dniu wejścia w
życie aktu prawnego regulującego zmianę wysokości stawek podatku. Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu stosownego aneksu
uwzględniającego zmianę stawki podatku VAT,
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, która nastąpi po zawarciu niniejszej umowy – procentowa zmiana
ceny proporcjonalna do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia; zmianie ulega cena
netto; zmiana cen wymaga zawarcia przez strony aneksu do umowy i obejmuje
wynagrodzenie za usługi wykonane od dnia zawarcia aneksu; warunkiem możliwości
dokonania zmiany jest:
a) przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy, wykazu osób pozostających z
Wykonawcą w stosunku pracy, które zarabiają kwotę równą
minimalnemu wynagrodzeniu za pracę i aktualizowanie tej listy przez
cały okres trwania umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w
SIWZ,
b) uprawdopodobnienie przez Wykonawcę, że zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wpływ na koszty wykonania
przez Wykonawcę zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej
umowy;
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, która
nastąpi po zawarciu niniejszej umowy - procentowa zmiana ceny proporcjonalna do zmiany
wysokości składki; zmianie ulega cena netto; zmiana cen wymaga zawarcia przez strony
aneksu do umowy i obejmuje wynagrodzenie za usługi wykonane od dnia zawarcia aneksu;
warunkiem możliwości dokonania zmiany jest uprawdopodobnienie przez Wykonawcę, że
zmiana ma wpływ na koszty.
§10
1. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT raz w miesiącu.
2. Należność za wykonaną usługę płacona będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury.

3. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uważa się dokument zawierający wszystkie
wymagania określone dla faktury VAT w przepisach powszechnie obowiązujących.
4. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz wykonanych w danym
miesiącu rozliczeniowym prac obejmujący zestawienie wykonanych napraw, przeglądów,
wymienionych akcesoriów.
5. W przypadku niespełniania przez dokument przedłożony przez Wykonawcę jakichkolwiek
wymagań, o których mowa w ust. 3 i 4, termin płatności ulega wstrzymaniu i liczy się od dnia
doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego dokumentu.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§11
1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę następujące kary umowne:
1) w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy – w wysokości do 10%
wynagrodzenia miesięcznego netto określonego w §9 ust. 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w §3 ust. 1 i 2,
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca- w wysokości do 10% wartości netto umowy.
2. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
a Wykonawca na powyższe wyraża zgodę.
3. Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych.

1.

2.
3.

4.

5.

§12
Na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiającemu, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w umowie lub w przepisach
prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w razie nieterminowego
wykonania przedmiotu umowy oraz w innych przypadkach niewłaściwego wykonywania
postanowień umownych.
W przypadku odstąpienia od umowy w części, Strony zachowują wzajemne świadczenia
prawidłowo spełnione do dnia odstąpienia od umowy. Wykonawca może żądać jedynie zapłaty
wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.
Z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może skorzystać nie
później niż w terminie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§13
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom
trzecim w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy potwierdzającej zawarcie umowy
ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia,
z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł i ma obowiązek jego aktualizacji w przypadku
wygaśnięcia obowiązywania ubezpieczenia w trakcie trwania umowy. Wykonawca doręcza
Zamawiającemu nową polisę najpóźniej na 10 dni przed upływem okresu dotychczasowego
ubezpieczenia.
§14
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ......% wartości
brutto umowy określonej w §9 ust. 1 umowy tj …………………… zł w formie
………………………………………………………………. .
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni/wygaśnie nie wcześniej niż w 30 dniu od dnia
wykonania przedmiotu umowy.

§15

Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić jedynie w
trybie określonym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
2018 r. poz. 160, z późn. zm.).
§16
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
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