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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

- projekt umowy uwzględniający zmiany dokonane w dniu 28.08.2019 r.-  

 

UMOWA NR …………………… 

 

zawarta dnia ……………………..r. w Brzegu 

pomiędzy: 

Powiatem Brzeskim z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg, 

NIP 747-15-67-388, REGON 531412444, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez ………………:  

- …………………………, 

- …………………………, 

przy kontrasygnacie ………………………………………, 

a 

.................................................. z siedzibą w ................................................., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji           

o Działalności Gospodarczej/ zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta ............., Wydział  Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ........................., będącą podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiadającą 

NIP.......................... posługujący się numerem REGON....................... 

reprezentowaną przez:  

1. ……………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

W wyniku zakończonego postępowania nr …………….. przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – dostawa wyposażenia bloku operacyjnego i centralnej 

sterylizatorni i dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu, Strony zawierają 

umowę o następującej treści: 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia Zamawiającemu (loco magazyn), montażu i uruchomienia wraz z 

przeszkoleniem personelu, następującego asortymentu: 

część nr 1 – Akcesoria endoskopowe – wg załącznika nr 1.1. do SIWZ; 

część nr 2 – Anestezjologiczna aparatura medyczna – wg załącznika nr 1.2. do SIWZ; 

część nr 3 – Specjalistyczny sprzęt medyczny nr 1– wg załącznika nr 1.3. do SIWZ; 

część nr 4 – Napędy ortopedyczne – wg załącznika nr 1.4. do SIWZ; 

część nr 5 – System opasek zaciskowych do zabiegów operacyjnych w niedokrwieniu – wg załącznika nr 1.5. do SIWZ; 

część nr 6 – Stymulator nerwów obwodowych – wg załącznika nr 1.6. do SIWZ; 

część nr 7 – Chirurgiczne narzędzia specjalistyczne – wg załącznika nr 1.7. do SIWZ. 

część nr 8 – Lampa bakteriobójcza – wg załącznika nr 1.8. do SIWZ; 

część nr 9 – Sprzęt chłodniczy – wg załącznika nr 1.9. do SIWZ; 

część nr 10 – Specjalistyczny sprzęt medyczny nr 2 – wg załącznika nr 1.10. do SIWZ. 

część nr 11 – Kontenery sterylizacyjne – wg załącznika nr 1.11. do SIWZ; 

część nr 12 – Meble medyczne ze stali nierdzewnej– wg załącznika nr 1.12. do SIWZ; 

część nr 13 – Urządzenia do utylizacji i dezynfekcji – wg załącznika nr 1.13. do SIWZ; 
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część nr 14 – System ogrzewania pacjenta na stole operacyjnym – wg załącznika nr 1.14. do SIWZ. 

część nr 15 – Parawany medyczne – wg załącznika nr 1.15. do SIWZ; 

część nr 16 – Wyposażenie centralnej sterylizatorni – wg załącznika nr 1.16. do SIWZ; 

2. Szczegółowy zakres, terminy i warunki realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz obowiązki Wykonawcy określają 

załączniki nr 1 oraz 1.1. do 1.16. do SIWZ.   

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie oraz potencjał osobowy i techniczny do należytego wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

a) sprzęt objęty umową jest nowy oraz posiada świadectwo rejestracji dopuszczające do obrotu, 

b) sprzęt stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich 

oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia. 

5. Wykonawca gwarantuje jakość produktu, zgodną z jego podstawowymi parametrami. Wykonawca wraz z dostawą 

przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć do Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, na potwierdzenie 

spełnienia wymogów technicznych i jakościowych dostarczonego przedmiotu zamówienia, dokumenty potwierdzające treść 

oświadczenia dołączonego do oferty, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności CE i jest dopuszczony 

do obrotu na polskim rynku, z dokładnym oznaczeniem, której pozycji dotyczy. 

 

§ 2 
Warunki realizacji przedmiotu umowy, termin dostawy  

1. Towar dostarczony zostanie w odpowiednim opakowaniu zapewniającym prawidłowe warunki transportu i przechowania, 

posiadającym informacje w języku polskim, które posiada oznaczenie CE (o ile jest wymagane) oraz datę ważności i 

oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości wymagane przepisami prawa (jeżeli wymagają tego przepisy prawa). 

Wymagania te muszą znajdować się na opakowaniu lub w formie ulotki (w zależności od produktu), zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa. 

2. Wykonawca dostarczy i zamontuje asortyment objęty przedmiotem umowy na własny koszt i odpowiedzialność do 

wyznaczonego miejsca w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu w dni robocze. Koszty wykonania przedmiotu umowy i 

ubezpieczenia przedmiotu umowy do sumy ubezpieczenia o wartości przedmiotu umowy do czasy wydania uprawnionemu 

przedstawicielowi Zamawiającego przedmiotu umowy pokrywa w całości Wykonawca. 

3. Wykonawca zawiadomi, drogą telefoniczną pod numer telefonu …………….., przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w 

niniejszej umowie o terminie wysyłki i przewidywanym terminie dostarczenia do Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu 

przedmiotu umowy. 

4. Bez względu na to w jaki sposób realizowane są dostawy przedmiotu zamówienia (transportem własnym czy za 

pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru na własny koszt – wraz z wniesieniem. 

5. W przypadku realizacji dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu 

towaru oraz jego przeniesienia ze środka transportu we wskazane miejsce na terenie Brzeskiego Centrum Medycznego w 

Brzegu w ramach podpisanej umowy z firmą kurierską.   

6. Wykonawca zabezpieczy przedmiot umowy przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, w tym przed działaniem 

czynników atmosferycznych, do chwili jego wydania uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. A w szczególności 

opakuje przedmiot umowy i opatrzy to opakowanie następującymi znakami i informacjami: 

a) nazwa producenta i podmiotu wprowadzającego towar stanowiący przedmiot umowy do obrotu, nazwa i dane Wykonawcy, 

miejsce wysyłki, 

b) miejsce przeznaczenia, tj. Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, 49-301 Brzeg, ul. Mossora 1, 

c) numer umowy, 

d) data wysyłki, 

e) oznaczenie wysyłanego towaru. 
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7. Wykonawca dołączy do wysyłki gwarancję, specyfikację, paszport, fakturę oraz instrukcję użytkowania, a także instrukcję 

składowania i przechowywania, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy. 

8. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego upoważniona do uzgadniania szczegółów dostawy: 

Kierownik Bloku Operacyjnego, tel……………... 

9. Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego. 

Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania. 

10. Termin realizacji przedmiotu umowy do Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu nastąpi w ciągu ……. tygodni od daty 

zawarcia niniejszej umowy. 

11. Jeżeli zakończenie realizacji wypada w dniu wolnym od pracy, nastąpi ono w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym 

terminie. 

12. Wykonawca wraz z dostarczonym sprzętem przekaże Zamawiającemu instrukcję serwisową i kody serwisowe (jeśli takowe 

w stosunku do danego sprzętu zostały wydane). 

 

§ 3 
Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenia stron 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:  

- pakiet nr 1: wartość netto: ………..…….. zł, wartość brutto (wraz z VAT): ……………..zł;  

- pakiet nr 2: wartość netto: ………..…….. zł, wartość brutto (wraz z VAT): ……………..zł; 

(…) 

RAZEM: wartość netto: …………….…. zł, słownie: .......................................................….zł,  

wartość brutto (wraz z VAT): …………..zł, słownie: ………………………………………..…zł. 

2. Całkowite wynagrodzenie umowy, o którym mowa w ust. 1, wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia, w tym: koszty dostawy i ubezpieczenia na czas transportu, instalacji, dopuszczeń, narzuty, ewentualne 

upusty i pozostałe czynniki cenotwórcze oraz podatek VAT. 

3. Wykonawca gwarantuje, iż przez cały okres obowiązywania umowy ceny pozostaną niezmienne. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 z tytułu 

zrealizowanych dostaw nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych (osobna faktura na każde zadanie), 

którymi objęte będą poszczególne dostawy (które winny zostać dostarczone wraz z dostawą przedmiotu zamówienia) po 

protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie papierowa wersja faktury 

VAT. 

5. Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury: do 21 dni. 

6. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty rat przelewem na konto Wykonawcy. 

7. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT. 

8. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 
Reklamacje, gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu objętego umową z dochowaniem należytej staranności. 

2. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych związanych z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi 

telefonicznie lub faksem lub e-mailem Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od daty ich 

stwierdzenia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego oraz usunięcia zaistniałej wady lub 

nieprawidłowości w terminie do 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. 

4. Jeżeli przedmiot dostawy ma wady tego rodzaju, że jego użycie może narazić na niebezpieczeństwo życie i zdrowie ludzi 

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeśli Wykonawca nie usunie 

tego rodzaju wady w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia wady. 
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5. Wykonawca udziela na asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy rękojmi i gwarancji nie krótszej niż gwarancja lub 

termin ważności określony przez producenta, nie mniej niż …………. miesiące. 

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań gwarancyjnych w ciągu 48 godzin od zgłoszenia 

awarii. W przypadku zgłoszenia awarii w piątek, sobotę lub niedzielę, termin 48 godzin liczy się od poniedziałku od godz. 7:00. 

Wszelkie naprawy powinny się odbywać w siedzibie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, chyba, że naprawa jest na tyle 

skomplikowana i wymaga specjalistycznego sprzętu, że nie może się odbyć w siedzibie Brzeskiego Centrum Medycznego w 

Brzegu. 

7. Przesłanie zgłoszenia o awarii lub usterce faksem lub e-mailem będzie równoznaczne ze złożeniem zgłoszenia przez 

Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu awarii lub usterki. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu o 

zmianie adresu, numeru telefonu, faksu lub e-maila. Jeżeli Wykonawca zmieni numer telefonu, faksu, e-maila lub adresu i nie 

powiadomi o tym zdarzeniu Zamawiającego, to uważa się, że zgłoszenie jest skutecznie złożone pod ostatnim znanym 

Brzeskiemu Centrum Medycznemu w Brzegu numerem faksu/telefonu/e-maila. 

9. Wykonawca w ramach gwarancji na własny koszt będzie naprawiał aparat lub wymieniał jego elementy, podzespoły i zespoły, 

które uległy uszkodzeniu. Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego z tego tytułu żadnymi kosztami.  

10. Serwis, naprawy, konserwacje i przeglądy w okresie gwarancji będą wykonywane zawsze przy użyciu narzędzi i aparatury 

Wykonawcy. 

11. Wszystkie naprawy wydłużające się ponad 7 dni roboczych powodują przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia 

sprzętu z eksploatacji, tj. do dnia przekazania sprawnego urządzenia Brzeskiemu Centrum Medycznemu w Brzegu. 

12. W przypadku trzech awarii tego samego podzespołu w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić dany 

podzespół na fabrycznie nowy. 

13. Gwarancją nie są objęte: 

a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 

- eksploatacji sprzętu przez Pracowników Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu niezgodnej z jego przeznaczeniem, 

niestosowania się do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie 

Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu lub osób trzecich, 

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu lub 

inne nieuprawnione osoby. 

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi np. siła wyższa (pożar, powódź itp.) 

14. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w ramach zaoferowanej ceny bezpłatnych przeglądów przez okres gwarancji, 

przy czym ostatni przegląd powinien odbyć się na miesiąc przed zakończeniem ww. okresu; przeglądy winny się odbywać 

zgodnie z zaleceniami producenta. 

15. Warunki gwarancji w zakresie nieuregulowanym w umowie, zawierają dokumenty gwarancji wydane Brzeskiemu Centrum 

Medycznemu w dniu odbioru. 

16. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Okres ten podlega przedłużeniu o czas obejmujący konieczne czynności Wykonawcy 

związane z ujawnieniem się wad powstałych na skutek wadliwego wykonania umowy. 

17. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady. 

18. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe na tle realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

19. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające 

zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z 

rozszerzeniem o odpowiedzialność za wadliwy produkt zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę nie mniejszą niż 

100 000,00 zł na każde zdarzenie. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie 

powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego. 
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20. Wykonawca odpowiada za szkody osobowe i rzeczowe powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy w tym również szkody powstałe w wyniku wad dostarczonego produktu. 

21. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy, o którym mowa w art. 577
1 

KC. 

22. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu odpłatny serwis pogwarancyjny urządzenia w okresie jego 

użytkowania przez Zamawiającego, w okresie nie krótszym  niż 5 lat, licząc od upływu terminu gwarancji.  

 

§ 5 
Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

c) za nieprzestrzeganie warunków gwarancji i rękojmi, o których mowa w § 4 – za każde uchybienie w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

d) za niezapewnienie Zamawiającemu serwisu pogwarancyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 22, w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

1a. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 

umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z 

wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Każda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy szkoda 

przewyższa wysokość kar umownych. 

3. Kary umowne będą płatne na podstawie przesłanej przez Zamawiającego noty obciążeniowej w ciągu 14 dni od dnia jej 

doręczenia. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych oraz innych należności objętych umową z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę 

na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie jest także upoważniony, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, do dokonania przekazu ani poręczenia wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 

Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić. 

 

§ 6 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na czas dostawy, a Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia, wyznaczając Wykonawcy w tym celu 7-dniowy termin, po którego bezskutecznym 

upływie uprawniony będzie do odstąpienia od umowy, 

b) jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania, wyznaczając Wykonawcy w tym celu 7-dniowy termin, po którego 

bezskutecznym upływie uprawniony będzie do odstąpienia od umowy, 

c) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe, 

d) gdy Wykonawca utraci uprawnienia wymagane do należytego wykonania umowy. 

2. 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 jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.  
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3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

4. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia. 

5. W przypadkach odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego 

wykonania części umowy. Niniejszym Strony wyłączają wynikający z przepisów art. 395 kc i art. 494 kc obowiązek zwrotu 

równowartości wzajemnych świadczeń spełnionych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 

§ 7 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty (art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych w umowie 

do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona 

drugiej Stronie na piśmie. 

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić: 

a) w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek 

redakcyjnych lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty umowy, 

b) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i 

technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy nieprowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia, 

c) w przypadku działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają 

zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych. 

d) w przypadku zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana podatku VAT. W takim 

przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zaś odpowiedniej zmianie ulegnie cena brutto. 

4. Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie 

uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji 

umowy. 

5. Okoliczności, w wyniku których może dojść do zmiany podmiotowej umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego po 

stronie wykonawcy: 

- sukcesja uniwersalna (obejmująca np. dziedziczenie lub nabycie spadku na skutek umowy – art. 1053 i 1055 § 1 Kodeksu 

Cywilnego) 

- przekształcenia spółek handlowych na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych 

- łączenie osób prywatnych (np. art. 96 i art. 101 prawa spółdzielczego) 

- kumulatywne przystąpienie do długu (np. w wyniku zawarcia umowy zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 

z którą związane były zobowiązania dotychczasowego właściciela, wynikające z umowy o realizację zamówienia publicznego). 

6. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w zakresie określonym w: 

1. Ofercie Wykonawcy 
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2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

3. Postanowieniach niniejszej umowy. 

§ 11 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących  egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

             WYKONAWCA                                                 ZAMAWIAJĄCY   

 


