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Załącznik nr 3/1
UMOWA DZIERŻAWY NR ............./2014

Zawarta w Rzeszowie w dniu...............pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie ul. Lwowska 60 reprezentowanym przez:
mgr Janusza Solarza – Dyrektora Szpitala,
wpisanym do KRS pod numerem 0000004665, Regon – 690697529, NIP- 813-15-02-114
zwanym w dalszej treści umowy Dzierżawcą,
a
…................
reprezentowanym przez:
…...................
wpisanym do KRS pod numerem .................., Regon - ..................., NIP - .....................
zwanym w dalszej części umowy Wydzierżawiającym.
§1
1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa urządzeń do terapii nerkozastępczych zwanego w dalszej części
umowy przedmiotem dzierżawy w asortymencie, ilościach i cenach wyszczególnionych w ofercie
przetargowej w Formularzu cenowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy jako jej Załącznik
nr ….
2. Wydzierżawiający dostarczy, zainstaluje i przekaże do użytkowania przedmiot dzierżawy w miejscu
wskazanym przez Dzierżawcę w terminie do 4 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy.
3. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu dzierżawy i że jest on wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz że przedmiot dzierżawy, o którym mowa w ust. 1 posiada dokument
dopuszczający do obrotu lub używania wydany przez uprawniony do tego podmiot zgodnie z ustawą z
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 107 poz. Nr 679) oraz posiada deklarację zgodności
z normami zharmonizowanymi wystawioną przez Wytwórcę i znak CE.
4. Wydzierżawiający oświadcza, że wartość rynkowa przedmiotu dzierżawy na dzień zawarcia niniejszej
umowy wynosi ….....
5. Wykonawca wraz z instalacją przedmiotu dzierżawy dostarczy pełną dokumentację techniczną i instrukcję
obsługi w języku polskim.
6. Przejęcie przedmiotu umowy w dzierżawę nastąpi za potwierdzeniem w formie protokołu, podpisanego
przez upoważnionych przedstawicieli Dzierżawcy i Wydzierżawiającego.
7. Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu dzierżawy w przypadku gdy oferowany nie
jest zgodny z formularzem oferty – Zestawienie Parametrów technicznych, który stanowi Załącznik
Nr ….. do umowy lub posiada widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający będzie
miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych o których mowa w § 8 ust. 2
lub żądać wymiany na przedmiot dzierżawy zgodny z opisem podanym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia albo na nowy wolny od tych wad. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do
należytego wykonania umowy.
§2
1. Dzierżawca zobowiązuje się do wykorzystywania wymienionego w § 1 przedmiotu dzierżawy zgodnie z
instrukcją obsługi, zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, a także w sposób odpowiadający jego
właściwościom i przeznaczeniu oraz warunkom niniejszej umowy.
2. Wydzierżawiający przeszkoli pracowników Szpitala w zakresie obsługi i prawidłowego użytkowania
przedmiotu dzierżawy.
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od dnia ..........................................do dnia..............................................
§4
1. Strony ustalają wysokość czynszu dzierżawnego brutto za cały okres trwania umowy na kwotę ..................
zł (słownie: .................................................... ), płatnego miesięcznie w wysokości .............zł w terminie 60
dni od daty otrzymania faktury VAT, którą Wydzierżawiający obowiązany jest przedłożyć Dzierżawcy do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Czynsz dzierżawny obejmuje wszystkie
koszty związane z dzierżawą, w tym koszty instalacji, przeszkolenia personelu, nadzoru i napraw
serwisowych za wyjątkiem określonych w § 7 ust. 5.
2. Czynsz dzierżawny będzie stały przez cały okres trwania umowy tj. przez okres 36 miesięcy od daty jej
podpisania.
3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT ceny ulegną zmianie stosownie do tych
przepisów.
4. Czynsz, o którym mowa w ust. 1 – wpłacany będzie na rachunek bankowy Wydzierżawiającego wskazany
na fakturze VAT.
5. Wydzierżawiający nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Dzierżawcy podejmować żadnych czynności,
w szczególności zawierać umów, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią, na podstawie
umowy lub z mocy prawa, wierzytelności przysługującej Wydzierżawiającemu w stosunku do Dzierżawcy,
albo wejście osoby trzeciej w prawa zaspokojonego Wierzyciela.
§5
W przypadku uchybienia terminowi zapłaty czynszu dzierżawnego, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy
Wydzierżawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek.
§6
Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego udostępniać przedmiotu dzierżawy do bezpłatnego
używania osobie trzeciej ani go poddzierżawiać.
§7
1. Przez okres umowy Wydzierżawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego nadzoru serwisowego oraz
nieodpłatnych przeglądów technicznych przedmiotu dzierżawy, w tym również do wymiany części zużytych
w wyniku normalnej eksploatacji.
2. Naprawy serwisowe dokonywane będą u Dzierżawcy. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 4 dni od
daty ich zgłoszenia faksem na numer ............... .
3. Jeżeli czas naprawy będzie dłuższy niż 4 dni, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy urządzenie
zastępcze w miejsce wadliwego. Urządzenie zastępcze musi posiadać zbieżne parametry techniczne.
4. Uszkodzenie przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę spowodowane użytkowaniem niezgodnym z
instrukcją obsługi, potwierdzone zostanie protokołem sporządzonym w obecności przedstawiciela Dzierżawcy
i Wydzierżawiającego.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 koszty części zamiennych, które uległy
uszkodzeniu lub zniszczeniu obciążą Dzierżawcę.
§8
1.W przypadku nie dotrzymania terminu o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy Dzierżawca może żądać od
Wydzierżawiającego kary umownej w za każdy dzień opóźnienia w dostawie w wysokości 0,3 % wartości
czynszu dzierżawnego za cały okres trwania umowy lub może od umowy odstąpić i żądać kar umownych o
których mowa w ust. 2.
2.W przypadku odstąpienia od umowy przez Dzierżawiącego z winy Wydzierżawiającego, Wydzierżawiający
zapłaci Dzierżawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości czynszu za okres od odstąpienia do czasu, do
którego miała trwać umowa.
3. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wydzierżawiającego z powodów wymienionych wyżej u Dzierżawcy powstała szkoda przewyższająca
ustanowioną karę umowną, Dzierżawca ma prawo żądać od Wydzierżawiającego odszkodowania do
wysokości poniesionej szkody.
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4.W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, kary umowne
Wydzierżawiający zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania
Dzierżawcy.
5. W przypadku, gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wydzierżawiającego powstała szkoda po stronie Dzierżawcy z przyczyn innych niż wymienione wyżej
Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości pełnej szkody.
§9
1. Dzierżawca może od umowy odstąpić w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dzierżawcę z powodów określonych w ust. 1
Wydzierżawiający może żądać jedynie czynszu należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§10
Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca obowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie
niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
§11
Wszelkie dopuszczalne zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa zamówień publicznych
§13
Ewentualne sprawy sporne na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd wg siedziby
Dzierżawcy.
Umowę sporządzono
Wydzierżawiającego.
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Załącznik nr 3/2 do SIWZ
UMOWA Nr............./2014 – Projekt
Zawarta w dniu .........................r. w Rzeszowie, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60, reprezentowanym przez:
mgr Janusza Solarza - Dyrektora Szpitala,
wpisanym do KRS pod numerem 0000004665, Regon – 690697529, NIP- 813-15-02-114
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
……………………….
reprezentowanym przez:
……………………….
wpisanym do KRS pod numerem ......................., Regon – ......................, NIP- ....................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
§ 1
8. Przedmiotem umowy jest rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody Aqua B Duo prod. Fresenius o
dodatkowe błony RO zapewniające możliwość jednoczesnej obsługi minimum 15 stanowisk
dializacyjnych w zakresie i ilościach wyszczególnionych w ofercie przetargowej – Formularzu cenowym
stanowiącym Załącznik Nr..…do niniejszej umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania instalacji i adaptacji wskazanych przez Zamawiającego
pomieszczeń w celu dostosowania ich do wymogów związanych z instalacją i uruchomieniem przedmiotu
umowy.
10. Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom przy czym Wykonawca
będzie odpowiedzialny w trakcie realizacji zamówienia wobec Zamawiającego za wszelkie działania i
zaniechania Podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne.
11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy dokumentację
techniczną i instrukcję obsługi w języku polskim.
12. Wykonawca przeszkoli pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i
prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy.
§ 2
3. Wartość umowy wynosi łącznie: ..............zł (słownie: ............................................)
4. Należność określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy w
szczególności cenę materiałów oraz koszty związane z instalacją, adaptacją pomieszczeń, transportem,
opakowaniem, ubezpieczeniem, odprawą celną i udzieloną gwarancją.
§ 3
1. Strony ustalają, że płatność:
1) za rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody Aqua B Duo prod. Fresenius o dodatkowe błony RO
zapewniające możliwość jednoczesnej obsługi minimum 15 stanowisk dializacyjnych będzie
dokonana przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym
mowa w § 4 ust. 5, z tym ,że protokół odbioru i faktura nie mogą być wystawione później niż 7 dni
od daty dostawy przedmiotu umowy i wykonanej usługi.
2)
w przypadku realizacji robót (lub ich części) za pomocą Podwykonawców, warunkiem wypłaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest :
a) przedstawienie Zamawiającemu wraz z fakturą VAT kserokopii potwierdzenia przelewu
potwierdzonej za zgodność z oryginałem polecenia przelewu dokumentującego przekazanie
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Podwykonawcy przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty. Ponadto
Wykonawca dołączy kopię protokołu wykonanych robót, podpisany przez Wykonawcę i
Podwykonawcę, lub
b) przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę upoważnienia jako załącznika do umowy z
Zamawiającym, zobowiązującego Zamawiającego do zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio
na rzecz Podwykonawcy.
Przed terminem zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu dyspozycję przekazania tego wynagrodzenia wskazując dokładnie kwotę i numer
rachunku.
2. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, zwłaszcza cesji lub poręczenia,
których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią wierzytelności przysługującej Wykonawcy w
stosunku do Zamawiającego albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela w
miejsce Wykonawcy.
3. Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia o którym mowa w § 3 ust. 2, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy. Karę umowną Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania od Zmawiającego.
4. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca może
naliczyć odsetki ustawowe.
§4
6. Strony ustalają, że termin wykonania prac i montażu przedmiotu umowy zrealizowany będzie do 6
tygodni od daty podpisania umowy i potwierdzony będzie protokołem odbioru instalacji.
7. Wykonawca powiadomi telefonicznie Zamawiającego o planowanym terminie wykonywania prac
modernizacyjnych przedmiotu umowy z 7 dniowym wyprzedzeniem na nr telefonu 17/ 86 64 350.
8. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy dokonać wizji
lokalnej miejsca pomieszczeń oraz przestrzeni instalacyjnych i wykonać przedmiary, które muszą zostać
zaakceptowane przez Zamawiającego.
9. W przypadku zmiany terminu wykonania usługi Zamawiający powiadomi o zmianie terminu Wykonawcę
z wyprzedzeniem 3 dni drogą faksową na numer................... .
10. Wykonawca po wykonaniu usługi przedstawi Zamawiającemu raport w formie protokołu odbioru o stanie
urządzenia i systemu, podpisanego przez obie Strony umowy.
11. Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku gdy oferowany nie
jest zgodny z formularzem oferty – Zestawienie Parametrów technicznych, który stanowi Załącznik
Nr ….. do umowy lub posiada widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający będzie
miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych o których mowa w § 8 ust. 3
lub żądać wymiany na przedmiot dzierżawy zgodny z opisem podanym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia albo na nowy wolny od tych wad. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do
należytego wykonania umowy.
12. Wykonawca zapewni, iż parametry wody po wykonaniu modernizacji będą nie gorsze niż przed
modernizacją. Przed ponownym dopuszczeniem stacji uzdatniania wody do użytkowania Wykonawca
przedstawi wyniki badań mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych (udokumentowane sprawozdaniem
wykonanym przez certyfikowane laboratorium).
13. Bezwzględnie wymagane jest posiadanie przez oferowany przedmiot umowy będący wyrobem
medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 107 poz.679
ze. zm.) aktualnych dopuszczeń do obrotu i używania.
14. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu umowy dokumentów
potwierdzających dopuszczenie go do obrotu i używania zgodnie z powołaną w ust. 8 ustawą.
15. W przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 9 wraz z dostawą przedmiotu umowy,
Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy i naliczy kary umowne o których mowa w § 7 ust.3.
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§5
W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający:
a) zapewni zasilanie energią elektryczną do miejsca lokalizacji urządzeń,
b) udostępni w uzgodnionych terminach front robót pod montaż urządzeń i instalacji
c) zapewni utrzymanie pomieszczeń, w których zlokalizowany jest przedmiot umowy w wymaganych
warunkach sanitarnych.
d) usuwał będzie wszelkie odpady niebezpieczne lub biologiczne, jakie powstaną w wyniku konserwacji
przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
e) utrzyma warunki w pomieszczeniach, w których zamontowany będzie przedmiot umowy (włącznie z
kontrolą temperatury i wilgotności, jakości zasilania i systemu ochrony przeciwpożarowej) w stanie
właściwym dla funkcjonowania sprzętu medycznego;
f) użytkował będzie przedmiot umowy zgodnie z instrukcją obsługi producenta;
g) dokonywał będzie rutynowych, codziennych korekt operacyjnych przedmiotu umowy zgodnie z instrukcją
obsługi producenta.
§ 6
1. Przedmiot umowy zostanie objęty ….... miesięcznym okresem gwarancji licząc od daty podpisania
protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 5.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia gwarancji, o której mowa w ust. 1, wyda Zamawiającemu stosowne
dokumenty.
3. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji, o której mowa w ust. 1 w szczególności koszty serwisu
gwarancyjnego, dojazdów, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy ponosi Wykonawca.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem sprzętu przez
Zamawiającego lub przeprowadzeniem przez Zamawiającego napraw lub zmian bez zgody Wykonawcy, a
także uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu
poprzednim, nie obejmuje przypadków uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, a
wynikających z braku należytego przeszkolenia personelu Zamawiającego przez Wykonawcę lub braku
należytego opisu obsługi.
5. W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie usuwał na swój koszt wszelkie wady zgłoszone
przez Zamawiającego, przy czym usuwanie nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub
w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, kierując się względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i
technicznymi. Zgłoszenia odbywają się faksem, na numer ……... Zawiadomienie powinno być dokonane
na adres siedziby Wykonawcy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres trwania usuwania wad.
6. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 3 dni robocze licząc od daty telefonicznego
powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie (usterce).
7. W przypadku naprawy gwarancyjnej okres gwarancji zostanie przedłużony o czas trwania naprawy
dłuższy niż 3 dni.
8. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, przy czym okres
rękojmi równy jest okresowi udzielonej gwarancji.
§7
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usługi, o którym mowa w § 4 ust. 1,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3% wartości umowy za każdy
dzień opóźnienia.
2. Nie tracąc praw do kary umownej o której mowa w ust. 1, Zamawiający w razie opóźnienia powyżej 7 dni
może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin, a gdy opóźnienie przekroczy 14 dni od daty realizacji
umowy wyznaczonej w § 4 ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i żądać kar
umownych o których mowa w ust. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć
w terminie 30 dni od upływu terminu na wykonanie usługi.
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3. W przypadku zwłoki w usunięciu wad (usterek) w stosunku do terminu ustalonego w § 6 ust.6,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy. Jeżeli odstąpieniem objęta jest tylko
część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzednim, oblicza się od wartości
przedmiotu umowy objętego odstąpieniem.
5. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u
Zamawiającego powstała szkoda z przyczyn wymienionych wyżej powstała szkoda przewyższająca
ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego.
6. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę
u Zamawiającego powstała szkoda z przyczyn innych niż wymienione wyżej Zamawiający ma prawo
żądać od Wykonawcy odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, kary umowne
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wezwania
Zamawiającego pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

1.

§ 8
Za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego odpowiedzialna jest następująca osoba:
..........................................nr tel:.........................

2.

Za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy odpowiedzialna jest następująca osoba:
..........................................nr tel:.........................

§ 9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, że nie przewidują zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy z wyjątkiem zmian, których konieczność wprowadzenia wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne
dla zamawiającego, a także gdy:
a) zamawiający nie otrzyma w terminie środków finansowych,
b) nastąpią przekształcenia własnościowe,
c) nastąpią zmiany techniczne lub organizacyjne,
d) nastąpią zmiany adresu,
e) przedmiot zamówienia zastępuje się produktem o lepszych parametrach lub właściwościach –
cena nie wyższa niż w ofercie,
f) dot. terminów i sposobów płatności,
g) zmiana terminu realizacji umowy
h) następuje konieczność poprawienia pomyłek.
§ 10
1. W razie wystąpienia 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.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych.
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§ 12
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, poddane będą pod rozstrzygnięcie właściwemu
Sądowi wg siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału – po jednym dla każdej
ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA

