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ZAŁĄCZNIK DO SIWZ 
 

(Wzór) Umowa 
dotyczy: dostawy 2 sztuk ambulansów sanitarnych typu C dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z .o. 

o. z siedziba w Opolu Lubelskim. 
 

zawarta w dniu ........2019 r. pomiędzy: 
Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 24-300 Opole Lubelskie, 
ul. Przemysłowa 4A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin 
–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000487468, gdzie znajdują się akta spółki, Wysokość kapitału zakładowego: 
29.364.300,00 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 29.364.300,00, reprezentowaną przez: 
………………. - .............. . 
zwana w treści umowy „Zamawiającym” 
a 
................., reprezentowanym przez: .............................................................................. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
 
W rezultacie przeprowadzonego postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz.1986 z późn. zm), została zawarta umowa następującej treści: 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa 2 sztuk ambulansów sanitarnych typu C Marka:...................... 
model/typ:................................ dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z .o. o. z siedzibą w 
Opolu Lubelskim. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
oraz złożona oferta Wykonawcy (stanowiące załączniki do niniejszej umowy). 
3. Dostarczone ambulanse muszą spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, 
z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) wraz z aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać, dostarczyć i przenieść na Zamawiającego własność 
przedmiotu umowy. Prawo własności przedmiotu zamówienia, przechodzi na Zamawiającego z dniem 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego przyjęcie ambulansu niezależnie od 
stwierdzenia uwag do przedmiotu umowy w jego treści. 
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy, nie używany, nie 
posiadający wad prawnych, nie obciążony prawami osób trzecich, nie stanowiący przedmiotu żadnego 
postępowania ani zabezpieczenia, nie eksploatowany na targach ani wystawach, kompletny, sprawny 
technicznie i gotowy do użytku. Urządzenia/sprzęt zamontowane w procesie adaptacji pojazdu 
bazowego na ambulans sanitarny nie będą powodowały zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą 
wpłynąć negatywnie na pracę urządzeń systemu łączności i SWD oraz urządzeń medycznych zwykle 
montowanych i używanych do pracy w ambulansie. 
5. Podczas odbioru wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego instruktażu teoretycznego 
i praktycznego przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi. 
6. Wykonawca obowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy, 
a w szczególności udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu 
umowy na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego. 
7. W ramach współpracy o której mowa w ust. 6 Zamawiający ma prawo do kontroli postępów 
i prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia na każdym jego etapie tj. zarówno u Wykonawcy jak 
i podwykonawców w tym do wstępu do pomieszczeń i dokonania oględzin przedmiotu umowy wglądu 
do dokumentacji z możliwością wykonania kopii/zdjęć. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
bezpieczeństwo osób dokonujących kontroli w miejscu jej prowadzenia oraz udostępnić posiadany 
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sprzęt lub samodzielnie dokonać pomiarów/prób w obecności przedstawiciela Zamawiającego 
któremu udostępni ich wyniki.   
8. Wykonawca w razie wszelkich wątpliwości lub rozbieżności w czasie realizacji umowy powinien 
niezwłocznie zwrócić się do Zamawiającego w celu dokonania potrzebnych uzgodnień. 
9. Przedmiot umowy zostanie wydany Zmawiającemu ze zbiornikiem paliwa uzupełnionym do 
poziomu powyżej wskazań rezerwy i z wszelkimi innymi płynami eksploatacyjnymi. 
10. Koszty i ryzyko związane z przechowywaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy do chwili 
odbioru ponosi Wykonawca. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia ambulansu na okres minimum 7 dni liczonych od 
dnia odbioru przedmiotu zamówienia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w komunikacji. 
12. Wykonawca wykona i umieści na pierwszym z dostarczonych ambulansów 3 wysokiej jakości 
aplikacje foliowe o wymiarach 210 mm x 297 mm po jednej na każdym z boków i jednej z tyłu -  
zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy.   
 

§2 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 23 grudnia 
2019 r. Dostawa ambulansów w powyższym terminie może być zrealizowana etapami  
2. Strony wyznaczają następujące osoby upoważnione do kontaktów: i nadzoru nad realizacją 
przedmiotu umowy: 

1) ze strony Zamawiającego ………………………….., tel. …………………………….. 
 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………….., tel. …………………………….. 
3. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się termin podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego. 
4. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Za zgodą Zamawiającego 
odbiór może odbyć się w siedzibie Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie 
odbioru. 
5. Odbiór przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego w obecności przedstawicieli Stron. 
6.W trakcie odbioru zostanie zweryfikowana zgodność ambulansu i dokumentacji z postanowieniami 
umowy, treściami oferty i SIWZ, w tym Wykonawca lub Zamawiający za zgodą Wykonawcy dokona 
uruchomienia ambulansu oraz sprawdzenia działania zamontowanego sprzętu. 
7. Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne 
dokumenty w języku polskim (lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski), w tym 
wymagane do rejestracji ambulansu, w szczególności: 
- instrukcje obsługi/użytkowania pojazdu i sprzętu 
- książkę gwarancyjną; 
- świadectwo homologacji 
- kartę pojazdu 
- dokumenty, świadectwa, atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania/ użytkowania/ przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 
8. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7 
lub nieprzeprowadzenia instruktażu, o którym mowa w §1 ust. 5 Zamawiający może odmówić 
dokonania odbioru przedmiotu umowy. 
9. W przypadku gdy ambulans zgłoszony do odbioru nie będzie choćby w części odpowiadał opisowi 
zawartemu w SIWZ, złożonej ofercie albo specyfikacji technicznej, Zamawiający może wedle 
własnego uznania: 
1) odmówić przyjęcia przedmiotu umowy do czasu doprowadzenia do zgodności wszystkich 
parametrów ambulansu do wymagań Zamawiającego. 
2) przyjąć ambulans o ile jego stan pozwala na wprowadzenie do eksploatacji z jednoczesnym 
wskazaniem rozbieżności/usterek/braków oraz wyznaczeniem terminu na doprowadzenie do 
zgodności parametrów ambulansu do wymagań Zamawiającego. 
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3) zlecić na koszt Wykonawcy dostawę zastępczą ambulansu lub zastępcze doprowadzenie 
parametrów ambulansu do wymagań Zamawiającego w szczególności w sytuacji gdy Wykonawca nie 
dochowuje wyznaczonych terminów na doprowadzenie do zgodności parametrów ambulansu do 
wymagań Zamawiającego lub parametry ambulansu przedstawionego do odbioru rażąco odbiegają   
od wymagań Zamawiającego. 
10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek (wad), Wykonawca zobowiązuje się do ich 
niezwłocznego usunięcia lub w uzasadnionych przypadkach do wymiany ambulansu lub wymiany 
sprzętu na wolne od usterek (wad) własnym kosztem. 
11. W przypadkach określonych w ust. 8-9 zostanie sporządzony protokół ze wskazaniem wad w 2 
egzemplarzach i po podpisaniu przez obie strony przekazany zostanie po 1 egzemplarzu dla każdej 
ze Stron. Protokół podpisany jednostronnie przez Zamawiającego, również zobowiązuje do usunięcia 
wad. Po usunięciu przyczyn wykazanych w protokole uniemożliwiających odbiór bez zastrzeżeń 
odbędzie się kolejny odbiór przedmiotu umowy, z którego sporządzony zostanie protokół. Wykonawca 
zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem 
o planowanym terminie ponownego odbioru. 
12. Strony zgodnie dopuszczają możliwość pozostawienia ambulansu w nieodpłatnym depozycie u 
Wykonawcy lub podwykonawcy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w szczególności na czas 
niezbędny do dokonania rejestracji ambulansu. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia 
ambulansu na czas trwania depozytu, klucze do ambulansu pozostaną do wyłącznej dyspozycji 
Zamawiającego. Strony sporządzą na piśmie umowę depozytu w dwóch egzemplarzach. Wykonawca 
zobowiązany będzie zabezpieczyć samochód na strzeżonym parkingu, zapewniającym ochronę przed 
utratą, uszkodzeniami lub innymi uszczerbkami. Ryzyko związane z pozostawieniem ambulansu w 
depozycie u Wykonawcy lub podwykonawcy obciąża Wykonawcę.    
 

§3 
1. Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ........2019 r. całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu 
realizacji niniejszej umowy wynosi: ................zł brutto (słownie: 
....................................................../100). w tym podatek VAT w wysokości: …... % co stanowi kwotę: 
...........................................zł, wartość dostawy bez podatku VAT (netto) wynosi:............ zł. 
2. Wykonawca wystawi oddzielne Faktury na każdy z pojazdów. 
3. Faktura może być wystawiona po obustronnym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego 
stwierdzającym wykonanie całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń i przeniesieniu prawa 
własności do przedmiotu zamówienia na Zamawiającego. W przypadku dostaw realizowanych 
etapami sporządzane będą protokoły odbioru częściowego.  
4. Wykonawca z tytułu realizacji umowy dostarczy do Zamawiającego fakturę Vat nie później niż w 
ciągu 14 dni od daty dostawy, ale nie później niż do dnia 23 grudnia 2019 r. 
5. Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury Vat, na wskazany przez Wykonawcę nr rachunku bankowego. Za dokonanie 
zapłaty przyjmuje się datę obciążenia na rachunku Zamawiającego/Płatnika. 
6. Zamawiający przewiduje płatność faktury w częściach w zależności od źródła finansowania 
z zachowaniem terminu o którym mowa w ust. 5. 
7. Faktury niespełniające ww. wymogów nie będą przyjęte do realizacji. 
8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałej w związku z realizacją niniejszej 
umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§4 

1. Wykonawca udziela Zmawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot umowy (samochód wraz 
z zabudową i zamontowanym sprzętem). 
2. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancję na okres: 
a) …. miesięcy na podzespoły mechaniczne 
b) …. miesiące na wady lakiernicze 
c) …. miesiąc na zabudowę medyczną 
d) …. miesięcy na perforację 
e) ... miesiące na sprzęt medyczny 
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3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z 
tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne określające szczegółowe warunki 
gwarancji lub dostępy do innych rozwiązań związanych z  gwarancjami udzielonym przez producenta 
nadwozia, zabudowy i sprzętu gwarancjami. 
5. Warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę: 
a) Gwarancja jakości polega na przywróceniu prawidłowego działania ambulansu poprzez bezpłatną 
naprawę lub wymianę części uszkodzonych na skutek błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych 
lub wykonawczych na wolne od wad oryginalne części zalecane przez producenta lub wymianę 
całego ambulansu na nowy wolny od wad, 
b) Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego, bezusterkowego przekazania przedmiotu umowy i 
nie jest zależny od przejechanych przez ambulans kilometrów lub przeprowadzonych motogodzin. 
c) Okres gwarancji na zabudow ę ulega przedłużeniu o czas niesprawności ambulansu (od dnia 
zgłoszenia usterki do dni wskazanego przez gwaranta do odbioru sprawnego ambulansu). 
d) Wszelkie przeglądy, wymiana płynów eksploatacyjnych i części oraz naprawy objęte gwarancją 
Wykonawcy i gwarancją producenta nadwozia pojazdu przeprowadzone będą przez autoryzowany 
serwis producenta nadwozia lub inny profesjonalny serwis w sposób pozwalający na zachowanie 
gwarancji lub zaleceń producenta nadwozia, na koszt Zamawiaj ącego, co zostało uwzględnione w 
wynagrodzeniu o którym mowa w §3 ust. 1. Zamawiający w okresie obowiązywania gwarancji nie 
będzie ponosił żadnych (poza odpowiednimi kosztami dojazdu o których mowa w lit. e) kosztów 
związanych z utrzymaniem gwarancji. 
e) Czynności o których mowa w lit. d) w pierwszej kolejności przeprowadzane będą w serwisie 
najbliższym siedziby Zamawiającego lub garażowania ambulansu. W przypadku gdy autoryzowana 
stacja znajduje się w odległości powyżej 40 km od siedziby Zamawiającego, koszty dojazdu do tej 
stacji wynikające z przekroczenia wskazanej odległości pokrywa Wykonawca. Koszty dojazdu 
obliczone będą na podstawie zużycia określonego w karcie drogowej. 
f) Czas reakcji serwisu zabudowy wynosi maksymalnie 2 dni robocze od czasu powiadomienia. Czas 
usunięcia usterki nie może być dłuższy niż 7 dni. Przez czas reakcji serwisu rozumie się dotarcie 
serwisu do siedziby użytkownika ambulansu lub przemieszczenie ambulansu do siedziby serwisu. Do 
okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy określonych w odrębnych przepisach 
obowiązujących w Państwie Zamawiającego. Strony dopuszczają zgłoszenie przedmiotu umowy do 
przeglądu lub zgłoszenie usterki w formie faksu lub maila. 
g) Wykonawca pokryje ewentualne koszty koniecznego holowania pojazdu w przypadku wystąpienia 
w okresie gwarancji usterki uniemożliwiającej samodzielny dojazd samochodu do wskazanego punktu 
serwisowego lub garażu zamawiającego.  
h) Strony ustalają, ze gwarancją nie są objęte wady, które powstaną w wyniku niewłaściwej 
eksploatacji przez Zamawiającego. 
6. Postanowienia gwarancyjne zawarte w niniejszej umowie mają pierwszeństwo przed warunkami 
gwarancji udzielonych przez producentów nadwozia i zamontowanego sprzętu. 
7. Odmowa wyrażona przez podmioty trzecie w zakresie wykonania naprawy w ramach gwarancji 
producenta nadwozia i zamontowanego sprzętu nie stanowi podstawy do odmowy naprawy w ramach 
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

 
§ 5 

1. W okresie gwarancji zabudowy przewiduje się możliwość wystąpienia konieczności montażu 
dodatkowego sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego (w szczególności w zakresie 
defibrylatora i pompy infuzyjnej) na warunkach określonych poniżej. 
2. Koszty montażu sprzętu wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami systemu zamocowań (o ile nie 
są oferowane przez producenta sprzętu lub dostarczane w komplecie sprzedażowym ze sprzętem) 
oraz zlokalizowania nowych gniazd elektrycznych (o ile pozwala na to dotychczasowa instalacja) leżą 
po stronie Wykonawcy i zostały uwzględnione w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej 
umowy. 
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3. W ramach wynagrodzenia nale żnego z tytułu niniejszej umowy Strony przewiduj ą 
jednorazowy monta ż niezb ędnego sprz ętu dodatkowego.  
4. Termin wykonania montażu wynosi 2 tygodnie licząc od dnia przekazania Wykonawcy niezbędnych 
informacji o przedmiocie montażu. Strony mogą indywidualnie uzgodnić inny termin na dokonanie 
montażu w szczególności dostosowany do terminów wynikających ze specyfiki eksploatacji 
ambulansu. 
5. Montaż zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego, autoryzowanej stacji obsługi lub innym 
miejscu uzgodnionym przez strony. 
6. Zamawiający może wskazać preferowane miejsc montażu w zabudowie/kabinie. 
7. Montaż należy wykonać przy użyciu powszechnie stosowanych rozwiązań technicznych.    
8. Zaleca się wykonanie zabudowy i instalacji w sposób ułatwiający przyszły montaż dodatkowego 
sprzętu lub inne najczęściej spotykane modyfikacje. 
9. Wykonawca zapewni wyprowadzenie odpowiednich napięć zasilających i sygnałów sterujących do 
urządzeń systemu SWD. 
10. Montaż urządzeń SWD będzie dokonany przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia 
przysługującego z tytułu niniejszej umowy o ile potrzeba montażu zostanie zgłoszona Wykonawcy nie 
później niż w ciągu 3 miesięcy od daty protokolarnego odbioru ambulansu. W innym przypadku 
montaż może być wykonany przez pracownika uprawnionej do tego firmy w uzgodnieniu 
z Wykonawcą lub przez Wykonawcę za odrębnym wynagrodzeniem pod rygorem utraty gwarancji na 
elementy będące przedmiotem ingerencji. W ramach dostawy ka żdego z ambulansów Wykonawca 
zobowi ązany jest do wykonania miejsca monta żu tabletu SWDPRM (bez stacji dokuj ącej), 
wykonania instalacji elektrycznej/ logicznej/ anten owej, przygotowania miejsca monta żu 
lokalizatora GPS oraz odpowiedniej instalacji, przy gotowania miejsca monta żu a tak że 
wykonania instalacji elektrycznej drukarki SWDPRM ( wraz z okablowaniem słu żącym do 
komunikacji tabletu z drukark ą). 
 
 

§6 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie 
następujących kar umownych: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
- 300 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy liczony od upływu terminu, o 
którym mowa w §2 ust.1 umowy; 
- 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy z tytułu odst ąpienia od umowy 
przez Zamawiaj ącego lub Wykonawc ę z przyczyn le żących po stronie Wykonawcy;  
- 150 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy liczony od upływu terminu, o 
którym mowa w § 5 ust. 4 oraz § 4 ust. 5 pkt f) 
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego do 
wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
3. Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kar umownych nastąpi przez potrącenie kwoty kary 
umownej z należności przysługującej Wykonawcy, co zostanie udokumentowane notą obciążeniową, 
bez uprzedniego wezwania do zapłaty na co Wykonawca wyraża zgodę. 
4. Kary umowne podlegają kumulacji. Kary umowne za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy 
należą się niezależnie od kar umownych za odstąpienie od umowy. 
5. Każda działalność lub zaniechanie Wykonawcy, której wynikiem będzie utrata bądź zmniejszenie 
dofinansowania niniejszego zamówienia ze środków zewnętrznych będzie przedmiotem roszczeń 
odszkodowawczych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy w wysokości utraconych środków 
pieniężnych lub naliczonych odsetek. 
 

§7 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w następujących 
okolicznościach:  
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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, odstąpienie od 
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy.  
2) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, odstąpienie od umowy w tym 
wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;  
3) gdy Wykonawca opóźnia się w z wykonaniem przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §2 
ust.1, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach; 
4)  gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich, pomimo 
jednokrotnego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, odstąpienie od umowy w tym wypadku 
może nastąpić w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do realizacji umowy  
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§8 

1. Wszelka korespondencja związana z wykonywaniem niniejszej Umowy może być przesłana 
faksem, mailem, doręczona osobiście, przesłana kurierem lub listem poleconym. 
2. Korespondencja będzie wysłana na adresy i numer faksu podany przez strony. Każda ze Stron 
zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub 
numeru faksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru 
faksu, zawiadomienie wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, 
strony uznają za doręczone. 
3. Przesyłkę uważa się za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego. 
 

§9 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego (o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej) oraz przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. 
zm). 
2. Wszystkie spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd 
Powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm), oraz w przypadku zaistnienia okoliczności 
przewidzianych w niniejszej umowie. 
4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
w szczególności zmianę postanowień niniejszej umowy: 
1) w zakresie zastosowania rozwiązań/sprzętów zamiennych w stosunku do rozwiązań/sprzętów 
wskazanych w ofercie – pod warunkiem, że rozwiązania/sprzęty zamienne spełniają wszystkie 
wymagania przewidziane w SIWZ i umowie, a zmiana nie prowadzi do zwiększenia wysokości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy 
2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację umowy – w zakresie objętym zmianą. 
3) W zakresie terminu dostawy przedmiotu umowy, w przypadku: 
a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy lub podczas jej 
realizacji; 
b) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy; 
c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 
d) na uzasadniony wniosek Wykonawcy 
- o ile zmiana terminu dostawy nie spowoduje utraty dofinansowania ze środków zewnętrznych. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia 
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§10 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 Zamawiający        Wykonawca 
...........................................…    .................................................... 


