Załącznik nr 2

Wzór umowy nr SPZOZ-ZP/23BU/2022
W dniu …………….2022r. w Kępnie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno,
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000006953, NIP 619 182 70 89, reprezentowanym przez:

1) Beatę Andrzejewską - Dyrektora SPZOZ w Kępnie
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego SPZOZ w Kępnie – Anny Rosowskiej,
zwanym w dalszej treści umowy „SPZOZ”
a
……………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawca”
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest:
a) inwestycja budowlana związana z wymianą instalacji gniazd gazów medycznych z modelu G 0-1 na
typ AGA związana z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
b) modernizacja Oddziału Internistycznego dotyczy zakupu łóżek z dodatkowym niezbędnym
specjalistycznym wyposażeniem,
c) Wykonanie niezbędnych robót budowlanych dla potrzeb wykonania kompletnego wyrobu
medycznego określonego w ppkt. a).
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają warunki zawarte w zapytaniu ofertowym nr sprawy SPZOZZP/23BU/2022 oraz oferta Wykonawcy z dnia ………..
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z umową, ustawą o wyrobach medycznych, normami
szczegółowymi,
dokumentacją
projektową
oraz
ustaleniami
z
Zamawiającym,
w szczególności Wykonawca przeprowadzi wszelkie próby, testy, sprawdzenia, rozruch instalacji oraz
przekaże kompletną dokumentację powykonawczą, w tym certyfikaty CE jak dla wyrobu medycznego klasy
IIa/IIb odpowiednio dla urządzeń i instalacji Gazów Medycznych.
4. Przyjęta przez Wykonawcę technologia dostawy i montażu Instalacji gazów medycznych musi spełniać
warunki techniczne i fachowo – sanitarne właściwe dla obiektów użyteczności publicznej o charakterze
szpitalnym.
5. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z zachowaniem ciągłości pracy oddziałów szpitalnych, w
szczególności Oddziału Internistycznego, według HARMONOGRAMU uzgodnionego i zatwierdzonego przez
Zamawiającego.
6. Wykonawca przedłoży HARMONOGRAM wymieniony w pkt. 5 w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
7. Użyte przez Wykonawcę materiały i wyroby spełniać muszą warunki określone w dokumentacji
projektowej, ustawie o wyrobach medycznych i pozostałych przepisach dotyczących przedmiotu umowy, w
tym warunków techniczno-budowlanych i fachowo –sanitarnych właściwych dla przeznaczenia obiektu i
wykonywanej w nim działalności oraz winny posiadać aprobaty techniczne (atesty) oraz odpowiadać
odpowiednim normom. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy
wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
8. Przyjęte w warunkach lokalnych Zamawiającego przez Wykonawcę wykonawstwo Instalacji gazów
medycznych ma być zgodne z przepisami i zarządzeniami Zamawiającego dotyczącymi zachowania
bezpieczeństwa pożarowo – technicznego szpitala.
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§2
TERMINY
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do ………………... roku.
Planowany termin rozpoczęcia prac: Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu umowy nie później
niż 7 dni od podpisania umowy.
Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest
możliwa w następujących przypadkach:
1) wstrzymania prac lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
2) działania siły wyższej;
§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Z tytułu wykonania umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto
w wysokości …………………… zł brutto (słownie ……………. zł brutto), w tym należny podatek VAT
odpowiednio do pozycji w podziale wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 8% lub 23% wskazanych w
ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w szczególności koszty energii elektrycznej i wody, opłaty i podatki, zakup
wszystkich materiałów i wyrobów budowlanych. Wynagrodzenie obejmuje także koszty prób, atestów,
pomiarów elektrycznych, opłat urzędowych, wywóz materiałów odpadowych oraz ich utylizację,
zabezpieczenia prac do odbioru końcowego, przygotowania dokumentów odbiorowych, dokumentacji
powykonawczej, instrukcji użytkowania oraz certyfikacji instalacji gazów medycznych po rozbudowie
zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych.
Wynagrodzenie płatne będzie, od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie ………….. dni.
Brak zapłaty w terminie, nie upoważnia Wykonawcy do zaprzestania świadczenia usługi.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie finansowane ze środków, które nie podlegają przeniesieniu na
kolejny rok kalendarzowy. Wykonawcę obowiązuje dochowanie należytej staranności przy realizacji
przedmiotu umowy gwarantującej wykorzystanie środków do dnia 31.10.2022r., a w przypadku
zagrożenia terminowej realizacji zadania inwestycyjnego zgłoszenie niezwłocznie tego faktu
Zamawiającemu.
Wykonawca jest zobowiązany dostosować dokumenty rozliczeniowe do wymogów instytucji
współfinansującej przedmiot umowy.
§4

1. Wykonawca oświadcza, iż:
a) zapoznał się z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym numer sprawy …………………………...oraz
po szczegółowym ich zbadaniu i przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu nie zgłasza uwag i uznaje je za
wystarczającą podstawę do prawidłowej i pełnej realizacji Przedmiotu Umowy
w objętym przez nią zakresie. Prace, które nie zostały opisane lub ich opis nie jest pełny winny zostać
przez Wykonawcę wykonane w ramach wynagrodzenia umownego. W związku z powyższym
jakakolwiek nieprawidłowość, niezgodność czy błąd w dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiającego nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w
umowie.
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b) posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, odpowiedni personel oraz potencjał techniczny do
wykonania przedmiotu umowy.
c) posiada stosowną wiedzę i doświadczenie oraz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy, złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej,
normami i warunkami technicznymi, uzgodnieniami z Zamawiającym oraz obowiązującym porządkiem
prawnym.
§5
Zamawiający jest uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy, związanych, ·z jakością i ilością prac,
które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania własnego inspektora nadzoru …..
Zamawiający wyznacza swojego Przedstawiciela w osobie Pan Ryszard Kurzawa tel. 603 255 607, e-mail
…………………@szpital.kepno.pl, która jest upoważniona do prowadzenia spraw związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym do odbioru dokumentów wchodzących w skład przedmiotu Umowy.
Osoba uprawnioną do kontroli jakości wykonanych robót, weryfikacji obmiarów i kosztorysów związanych
z realizacją i odbiorem przedmiotu umowy jest i……………………………. tel. ………………………………, e-mail:
……………………………………….
Przedstawicielem
Wykonawcy
będzie
…........................................................................
tel.:
…………………………………………………………………………………………………, e-mail: ……………………………………………….
Prace nieobjęte przedmiotem umowy oraz prace dodatkowe i zamienne mogą być wykonywane wyłącznie
na podstawie protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Zamawiającego. Bez uprzedniej zgody
Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub
zapobieżenie awarii.
Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych
nieobjętych przedmiotem umowy lub zamiennych.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zaakceptowanych przez
Zamawiającego. Materiał z demontażu, posiadający walor użytkowy wg oceny Inspektora Nadzoru,
Wykonawca przekaże za protokołem Przedstawicielowi Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
osobom trzecim w miejscu prowadzenia prac w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności
Zamawiającego.
Wykonawca będzie stosował się do zaleceń Zamawiającego oraz przestrzegał przepisów bhp. Wykonawca
odpowiednio oznakuje i zabezpieczy miejsce prac.

§6
GWARANCJA i RĘKOJMIA
1. Na wykonany przedmiot umowy niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 24
miesięcznej gwarancji jakości z zastrzeżeniem, iż materiały, urządzenia i osprzęt objęte są oddzielnymi
zasadami i terminami gwarancji określonymi przez producenta. Wykonawca zobowiązany będzie dokonać
na Zamawiającego cesji praw wynikających z gwarancji jakości udzielonych przez producenta materiałów,
urządzeń i osprzętu.
2. Bieg terminu gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego
na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki będące rezultatem złej jakości przeprowadzonych prac lub
nienależytym ich wykonaniem- w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
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4. Wykonawca przekaże na dostarczone i wbudowane lub zainstalowane materiały
i urządzenia potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie kart gwarancyjnych producenta.
5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa
w siedzibie Zamawiającego w terminie 12 godzin od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o
wadzie oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 3 dni kalendarzowych od daty od powzięcia
wiadomości o zaistniałych wadach, z wyjątkiem usterki wymagającej wymiany części zamiennych
maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Termin, o którym mowa w ust. 5 może zostać wydłużony za pisemną zgodą Zamawiającego
w przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można było wady usunąć.
7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym wyżej terminie bądź
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na oględziny, Zamawiający upoważniony jest jednostronnie do
sporządzenia protokołu i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia wad
w zakresie określonym w treści protokołu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia poniesionych
strat w przypadku powstania jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku awarii lub podczas prowadzonych
prac, za które odpowiada Wykonawca.
9. W przypadku potrąceń, o których mowa w ust. 8 Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek dochodzenia
należnego odszkodowania od swojego ubezpieczyciela.
10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji.
11. Termin gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy i rękojmi ulega automatycznemu
przedłużeniu o czas każdej naprawy. W przypadku wymiany na nowy przedmiotu umowy lub jego części,
termin gwarancji w stosunku do tego przedmiotu lub części biegnie na nowo.
12. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy oraz za brak zagwarantowanych
właściwości.
13. Wykonawca zapewnia, iż zamontowane instalacje i urządzenia składające się na wyrób medyczny objęty
przedmiotem umowy będą fabrycznie nowe i wolne od wad i roszczeń osób trzecich.
14. W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymagana jest wymiana
tego podzespołu / części / urządzenia na nowy.
15. Warunki udzielonej gwarancji nie mogą być dla Zamawiającego mniej korzystne niż wynikające
z Kodeksu Cywilnego oraz warunków producenta wyrobów składających się na kompletny przedmiot
umowy.
16. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 5 lub 6 lub 7, Zamawiający po uprzednim
pisemnym wezwaniu do naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, ma prawo wykonać
naprawę sam lub powierzyć jej wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
zachowując jednocześnie prawo do naliczenia kar umownych.
17. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany wykonywać w ramach wynagrodzenia umownego
przeglądy techniczne urządzeń w zakresie wymaganym przez producenta urządzeń dla zachowania
gwarancji, w tym zakres zastrzeżony dla autoryzowanego serwisu producenta.
§7
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony zgodnie postanawiają, że będzie stosowany odbiór przedmiotu umowy.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie, o gotowości do odbioru końcowego na 7 dni przed dniem
rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
4

3. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,
w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych, od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z
powodu nie zakończenia prac lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób,
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z
podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.
5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę
protokolarnego odbioru końcowego.
6. Odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie komisyjnie na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego
potwierdzającego przez Zamawiającego fakt zakończenia prac.
7. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca dostarczy Zmawiającemu wykaz dokumentacji
powykonawczej wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej.
8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w ramach umowy dokumentację powykonawczą
w formie pisemnej w 1 egzemplarzu. Dodatkowo Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w
formie zapisu cyfrowego na nośnikach elektronicznych (1 szt.).
9. Dokumentacja Powykonawcza będzie zawierać:
a) Instrukcję użytkową wyrobu medycznego Instalacje gazów medycznych zgodnie z ustawą
o wyrobach medycznych i właściwą normą dla Instalacji gazów medycznych.
b) wszelkie atesty, certyfikaty, deklaracje techniczne na wbudowane materiały, urządzenia i osprzęt,
c) Wyniki obligatoryjnych dla wyrobu medycznego prób, testów, sprawdzeń wynikające z wymagań
właściwej normy i ustawy o wyrobach medycznych
d) DTR urządzeń
e) Potwierdzone za zgodność z oryginałem Kopie Kart gwarancyjnych producentów materiałów i
urządzeń dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę.
10. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia usterek
i wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, może on obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.
§8
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie
kar umownych płatnych w następujących przypadkach i wysokości:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1.
za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 2%
wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2.
za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1.
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za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej
w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1.
za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w §4 ust.1, za
wyjątkiem okoliczności wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
W przypadku nieuiszczenia Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek
ustawowych.
Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości umowy.
Strony niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych prawa
cywilnego przewyższającego kary umowne.
Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokości kar umownych są wysokościami maksymalnymi. W
przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych,
Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia
Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara
umowna jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez
Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar
umownych jest podejmowana indywidualnie przez Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i
miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający może jednostronnie odstąpić od całości lub części umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku:
1) nie podjęcia wykonania umowy w terminie
2) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy,
3) zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie utrudniającym prawidłowe i terminowe zrealizowanie niniej szej umowy,
4) opóźnienia w podjęciu prac przez Wykonawcę trwającej dłużej niż 14 dni,
5) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z przepisami i zaleceniami Zamawiającego,
6) zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczający 14 dni,
7) niewniesienia lub nieutrzymywania w czasie trwania umowy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
8) innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.
Po stwierdzeniu przesłanek określonych w ust. 1 (z wyłączeniem pkt 3 i 4) Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości w zastrzeżonym przez siebie terminie. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę w tym terminie Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natych miastowym.
Odstąpienie od niniejszej umowy w całości lub w części powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
W przypadku częściowego odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiają cego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku - według stanu na dzień odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy, której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy;
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3) Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz prac zabezpieczających. Po wykonaniu odbioru przekaże Dokumentację
Projektową do tej części.
4) Wykonawca najpóźniej w terminie trzydziestu dni od daty odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia i instalacje przez niego dostarczone lub wzniesione;
5. Za każdym razem, kiedy w umowie mowa o prawie do odstąpienia, Zamawiający może je wykonać najpóźniej przed przystąpieniem do odbioru końcowego.

1.
2.
3.
4.

§12
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania we właściwym czasie o zdarzeniach mających
istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.
Zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej
w postaci aneksów, podpisanych przez obie strony.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonanej części umowy.
§13
będą

1. Wszelkie
spory
pomiędzy
stronami
rozpatrywane
przez
właściwy
sąd
w Szczecinie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie właściwe przepisy prawa,
a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r, Nr
89, poz. 414 z póz. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.
3. Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot obowiązków, uprawnień
i wierzytelności Wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
§14
1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Strony zobowiązują się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia,
że korespondencja wysłana pod adres wskazany w komparycji umowy jest doręczana skutecznie.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załacznik nr 1 – podpisana umowa nr 17/2022/ZD
Warunki i wymagania dla Wykonawcy - załącznik nr 1A
Oferta Wykonawcy z dnia …………..
Polisa Wykonawcy OC
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