
UMOWA NR ........ Z DNIA

zawarta w dniu ..................... w Jasienicy pomi^dzy:
Samodzielnym Gminnym Zakladem Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,
43-385 Jasienica 845
NIP 937-217-41-78
reprezentowanym przez: Kierownika Jana Matuszka
zwanym w dalszej cz^sci umowy ,,Zamawiajqcym",
a

zwan^ w dalszej cz^sci umowy ,,Wykonawcq."

Uinowe zawarto na podstawie art. ^ iistawy z diiia 29 stycznia 2004 r. Pravvo zamowien pubiicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa aparatu USG (dalej ,,sprz^t" lub ,,urz^dzenie") na potrzeby
Zamawiajqcego. Wykonawca zobowi^zuje si^ przeniesc na Zamawiaj^cego wtasnosc sprz^tu, a
Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? odebrac sprz^t oraz zaptecic uzgodnion^ cen^.

2. Wykonawca w ramach Umowy zobowi^zuje si? w szczegolnosci do:
1) dostawy sprz?tu wraz z wyposazeniem do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiaj^cego,
2) montazu sprz^tu,
3) uruchomieniasprz^tu,
4) szkolenia uzytkownikow w zakresie obs^ugi sprz^tu,
5) szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji,
6) co najmniej jednego dodatkowego szkolenia pracownikow, w terminie pozniejszym, jezeli

wyst^pi taka koniecznosc i zostanie ona zgtoszona Wykonawcy przez Zamawiaj^cego.,
7) zapewnienia serwisu gwarancyjnego na warunkach wskazanych w umowie

3. Szczegotowa specyfikacja techniczna urz^dzenia okreslonajest w za^czniku nr 1, ktory stanowi
integrally cz^sc niniejszej umowy. Dostarczony sprz^t musi bye zgodny z wymaganiami
Zamawiaj^cego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowieniaoraz ofercie
Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze urzqdzenie wraz z osprz^tem jest fabrycznie nowe, posiada wszelkie
niezb^dne dokumenty.

§2
WARTOSC UMOWY

1. Strony ustalaj^, ze wartosc umowy wynosi brutto: ............................. z} (stownie: ztotych
.groszyOO/100).

2. Wartosc Umowy obejmuje catkowitq naleznoscjak^ Zamawiaj^cy zobowi^zanyjest zaplacic za
wykonanie przedmiotu umowy. Cena obejmuje w szczegolnosci koszty i oplaty zwiqzane z
dostarczeniem urz^dzen, optaty za transport i ubezpieczenie urzqdzenia za granic^ i w kraju do
czasu przekazania go Zamawiaj^cemu, koszt odprawy celnej, cto, zatadunek, wytadunek,
wniesienie urz^dzenia w miejsce wskazane przez Zamawiaj^cego, instalacj?, szkolenie personelu
Zamawiaj^cego, dokumentacj^ niezb^dn^ do normalnego uzytkowania, konserwacji i naprawy
urzqdzeri, koszty zwi^zane z udzielonq gwarancj^, w tym: darmowe przegl^dy i czynnosci
konserwacyjne.

§3
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zamawiajqcy zobowi^zuje si^ do zaptety za przedmiot umowy zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy.
2. Ptatnosc zostanie dokonana na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT w terminie do

30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wypetnionej faktury, w formie przelewu, na rachunek
Wykonawcy okreslony w fakturze.

3. Podstawq^ do wystawienia fakturyjest obustronnie podpisany bez zastrzezen Protoko^ Odbioru
Koncowego na zasadach okreslonych w § 4 ust. 3.



4. Wykonawca nie maze dokonywac cesji wierzytelnosci z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiaj^cego.

5. Za dzien zaptaty uwaza si? dzieri obci^zenia rachunku bankowego Zamawiaj^cego.

§4
WARUNKT T TERMIN REALIZAC.TT ITMOWY

1. Wykonawca zobowi^zuje si? do zrealizowania przedmiotu Umowy w zakresie §1 ust. 2 pkt 1-5 ,
w terminach wczesniej ustalonych z osob^ upowaznion^ przez Zamawiaj^cego do ....... od dnia
zawarcia umowy.

2. Osobami upowaznionymi do realizacji Umowy sq:
- ze strony Zamawiajqcego: Jan Matuszek tel. 511137045
- ze strony Wykonawcy: ................................. tel.

3. Podpisanie bez zastrzezen Protoko^u Odbioru Koncowego nast^pi po dokonaniu przez osoby
upowaznione:

a) odbioru urzqdzenia potwierdzonego protokotem przekazania,
b) odbioru prac instalacyjnych, montazowych i uruchomienia urz^dzenia;
c) przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiaj^cego;
d) dostarczenia petnej dokumentacji urz^dzenia, w tym dokumentu gwarancji oraz

dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4, 5, 6.
4. Pehia dokumentacja urzqdzenia musi bye sporz^dzona wj^zyku polskim i obejmuje:

1) instrukcj^ obstugi, w wersji papierowej i elektronicznej zawieraj^c^ co najmniej: dane
dotycz^ce identyfikacji sprz^tu (nazwa, typ, producent urzqdzenia), informacje dotycz^ce
przechowywania i transportu sprz^tu, uruchomienia sprz^tu, informacje dotycz^ce samego
sprz^tu (warunki pracy sprz^tu, apis techniczny), informacje dotycz^ce utrzymania w ruchu,w
tym konserwacji sprz^tu, informacje dotycz^ce post^powania w sytuacjach awaryjnych,

2) skrocon^ instrukcj^ obs^ugi i BHP w formie zalaminowanej,
3) ulotki wj?zyku polskim zawieraj^ce wszystkie niezb^dne dla bezposredniego uzytkownika

informacje,
4) kopie dokumentow wraz z tfumaczeniem w przypadku oryginahi wj^zyku obcym: certyfikaty

CE oraz deklaracje zgodnosci - wystawione przez producenta,
5) wpis do Rejestru Wyrobow Medycznych (zgodnie z ustaw^ z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach

medycznych (Dz.U. z 2017, poz. 211 z pozn. zm.),
6) kart? gwarancyjn^ wj^zyku polskim,
7) paszport techniczny.

5. Wykonawca zobowi^zanyjest do^czyc do urz^dzenia wykaz podmiotow upowaznionych przez
wytworc^ tub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynnosci, ktore zgodnie z
instrukcj^ uzywania urz^dzenia nie mog4 bye wykonane bezposrednio przez uzytkownika, a
dotycz^ fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej tub doraznej obstugi serwisowej,
aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraznych przeglqdow, regulacji, kalibracji,
wzorcowan, sprawdzen lub kontroli bezpieczenstwa, wedle wskazan wytworcy, importera lub
dystrybutora wprowadzaj^cego do obrotu naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wykonawca zobowi^zanyjest do^czyc do urz^dzenia, ktore dla prawidtowego i bezpiecznego
dziatania wymaga specjalnych cz?sci zamiennych, cz^sci zuzywalnych lub materiatew
eksploatacyjnych okreslonych przcz wytworc^ wyrobu, wykaz dostawcow takich cz^sci i
materiatew, okreslony przez wytworc^, importera lub dystrybutora wprowadzajqcego do obrotu
naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo niedokonania odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia m.in. niezgodnosci urz^dzenia z opisem zamowienia, w tym np. dostarczenia
urz^dzenia ztej jakosci, niekompletnego lub zawieraj^cego inne wady lub usterki, i nie ponosi z
tego tytu-tu konsekwencji finansowych. Nieprzyj^cie urzqdzenia lub braki w zakresie
wymaganych dokumentow zostanq odnotowane w Protokole Odbioru Koncowego ze wskazaniem
istniej^cych brakow oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu na dostaw^ urz^dzenia wolnego od
wad tub usuni^cie innych brakow. W przypadku koniecznosci montazu, instalacji, uruchomienia
urz^dzenia oraz przeprowadzenia szkolenia Protoko^ Odbioru Koncowego zostanie podpisany po
zakonczeniu bez uwag wszystkich czynnosci.

8. Jezeli dostawa catosci lub cz^sci przedmiotu zamowienia zostanie dokonana przez Wykonawc? za
posrednictwem osob trzecich Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnosci za pozostawiony na
jego terenie sprz^t do czasu dokonania odbiorow urz^dzenia.



9. Wykonawca oswiadcza, ze urz^dzenie, spetnia wszelkie wymagania jakosciowe i normy
obowi^zuj^ce dla tego rodzaju urz^dzen oraz wymogi przewidziane obowi^zujqcymi przepisami,
w tym w szczegolnosci zostato wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, jest
oznakowane znakiem CE oraz posiada deklaracje zgodnosci.

10. Wykonawcajest zobowi^zany przeprowadzic instruktaz pracownikow w zakresie konserwacji i
drobnych napraw, zakonczonego wystawieniem certyfikatu z przeprowadzonego instruktazu
uprawniaj^cego do wykonywania drobnych napraw oraz konserwacji po okresie gwarancji.

11. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawcajest zobowi^zany przeprowadzic minimum 2
szkolenia ( w dwoch roznych terminach) personelu ( 4 osob) w zakresie obshigi urz^dzenia w
siedzibie Zamawiaj^cego.

12. Z czynnosci opisanych w ust. 10 i 11 powyzej zostan^ sporz^dzone protokoty zawieraj^ce listy
osob przeszkolonych, podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy,
Zamawiaj^cego, atakze osoby uczestniczqce w szkoleniach.

§5.
PODWYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze dostaw? stanowi^c^ przedmiot Umowy wykona samodzielnie, tj. bez
udziatu podwykonawcow/ wykona przy udziale podwykonawcow

.*).

§6.
GWARANCJA

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci oraz funkcjonalnosci urzqdzenia, na potwierdzenie czego
przekaze Zamawiaj^cemu dokument gwarancji.

2. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczone urz^dzenie zostato dopuszczone do obrotu na rynku
polskim i posiada wymagane prawem dokumenty stwierdzaj^ce dopuszczenie do obrotu.

3. Wykonawca udzieli Zamawiaj^cemu ..... miesi^cy gwarancji na sprz^t, liczony od daty
podpisania bez zastrzezen Protokohi Odbioru Koricowego. W przypadku, gdy producent urzqdzen
przewiduje termin gwarancji dhizszy niz zaoferowany w ofercie, obowi^zuje termin gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Termin gwarancji nie biegnie w czasie
dokonywania napraw gwarancyjnych, tj. od dnia zlecenia do dnia nast^pnego po zakonczeniu
naprawy. Czas obowi^zywania gwarancji wydtuza si? o czas naprawy bez koniecznosci
podpisywania aneksu do umowy.

4. Gwarancja nie maze ograniczac praw Zamawiaj^cego do:
1) przenoszenia urz^dzenia zwi^zanego ze zmian^ miejscajego wykorzystania,
2) dysponowania zakupionym sprz^tem, w razie sprzedazy lub innej formy przekazania

sprz^tu, gwarancja przechodzi na nowego wtasciciela.
5. Wykonawca zobowiqzuje si^ w okresie gwarancji, do:

1) wykonywania bezptatnych, wymaganych przez producenta sprz^tu przegl^dow wraz z
wymian^ niezb^dnych materiatow i cz^sci eksploatacyjnych, zgodnie z zaleceniami
producenta - minimum jeden raz w roku. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynnosci
obs-tugowe dokonane w okresie gwarancyjiiyin zostanq odnotowane przez serwis Wykonawcy
w karcie gwarancyjnej sprz^tu i paszporcie technicznym. Terminy przeglqdow b^d^ ustalane z
przedstawicielem Zamawiaj^cego,

2) wymiany elementu na nowe w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu,
3) wymiany urzqdzenia na nowe w przypadku ujawnienia si? wady w okresie gwarancji,

powoduj^cej koniecznosc dokonania istotnych napraw urz^dzenia, tj. w sytuacji, gdy wartosc
naprawy przekracza 40% wartosci urz^dzenia.

6. Wykonawca zobowi^zuje si^ przyst^pic do naprawy urz^dzenia na nast^puj^cych zasadach:
-czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze (od poniedziatku do pi^tku z wy^czeniem dni
ustawowo wolnych od pracy),
- czas naprawy do 3 dni roboczych a w przypadku koniecznosci sprowadzenia cz?sci zamiennych
z zagranicy do 10 dni roboczych (od poniedziatku do pic^tku z wy^czeniem dni ustawowo
wolnych od pracy).

Zgtoszenie koniecznosci naprawy maze nastqpic telefonicznie z niezwtocznym potwierdzeniem
poczt^ elektroniczn^, za posrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.



7. W razie uchybienia w/w terminowi przyst^pienia do naprawy urz^dzenia, Zamawiaj^cy
uprawniony b?dzie do zlecenia wykonania naprawy innemu autoryzowanemu podmiotowi, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, nie trac^c uprawnien z tytutu gwarancji (r^kojmi), niezaleznie od
pozostalych uprawnien Zamawiaj^cego okreslonych w Umowie.

8. W przypadku, gdy czas awarii liczony od momentu zgtoszenia przekroczy 10 dni roboczych
Wykonawca dostarczy urz^dzenie zast^pcze o nie gorszych parametrach. W przypadku dostarczenia
urz^dzenia zast?pczego Zamawiajqcy nie naliczy kar umownych.

9. Jezeli w okresie gwarancji zostan^ stwierdzone wady w urz^dzeniu, uniemozliwiajqce jego
prawidtowe funkcjonowanie, wady niemozliwe do usuni^cia lub niezgodnosc z opisem urz^dzenia
przedstawionym w ofercie przez Wykonawc^, Wykonawca zobowi^zuje si? do jego nieodptatnej
wymiany na petnowartosciowy w terminie 21 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

10. 0 stwierdzonych wadach Zamawiaj^cy niezwtocznie zawiadomi Wykonawc^ telefonicznie z
niezwtocznym potwierdzeniem poczt^ elektroniczn^, za posrednictwem faxu, poczt^ elektroniczn^
lub tradycyjn^. W przypadku zawiadomienia w formie tradycyjnej termin zgtoszenia b^dzie liczony
od momentu otrzymania zawiadomienia.

11. Reklamacje (zgtoszenia o wadzie) Zamawiajqcego b?d^ rozpatrzone przez Wykonawc^
niezwtocznie, tj. nie pozniej niz w ci^gu 3 dni roboczych, od daty otrzymania od Zamawiaj^cego
zawiadomienia, w sposob okreslony powyzej.

12. W przypadku przewidywanego czasu oczekiwania na wymian? urz^dzenia, po ujawnieniu wad, na
nowe, dhizszego niz 3 dni robocze, Wykonawcajest zobowi^zany dostarczyc Zamawiaj^cemu na
czas wymiany urzqdzenie zast^pcze o parametrach nie gorszych niz urz^dzenie podlegajqce
wymianie. W przypadku, gdy urz^dzenie jest niesprawne zastosowanie ma ust. 8 niniejszego
paragrafu.

13. W razie, gdy dana usterka/wada urz^dzenia w okresie udzielonej gwarancji b^dzie naprawiana
wi^cej niz 3 razy, Zamawiaj^cemu b^dzie przystugiwac uprawnienie do wymiany danego
elementu na taki sam nowy, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa § 2 ust. 1
Umowy.

14. Koszty swiadczenia serwisu gwarancyjnego, wszelkie koszty zwi^zane z wykonywaniem
obowi^zkow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

15. W przypadku sprzecznosci zapisow Umowy z zapisami warunkow gwarancji zastosowanie maj^
zapisy Umowy.

16. Napraw gwarancyjnych dokonywac b?dzie autoryzowany serwis.
17. Zamawiaj^cemu przyshiguj^ uprawnienia z tytutu r^kojmi niezaleznie od uprawnien z tytu^u

gwarancji. Strony rozszerzajq okres r^kojmi na czas udzielonej gwarancji. Termin zakoriczenia
r^kojmi za wadyjest rowny terminowi zakonczenia gwarancjijakosci.

18. Przed zakonczeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowi^zanyjest przeprowadzic przegl^d
koricz^cy okres gwarancji oraz wydac pisemne orzeczenie o stanie technicznym urz^dzenia.

19. Wykonawca gwarantuje dost^pnosc cz^sci zamiennych urz^dzenia przez minimum 10 lat od daty
podpisania bez zastrzezeri Protokotu Odbioru Koncowego.

§7.
KARY UMOWNE

Strony ustanawiaj^ odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiqzan
Umowy w formie kar umownych w nast^puj^cych przypadkach i wysokosciach:
1. Wykonawca, w razie niedostarczenia urz^dzenia w terminie okreslonym w §4 ast. 1 Umowy lub

nieprzeprowadzenia czynnosci w terminie, o ktorym mowa w §4 ust. 14, zaptaci Zamawiaj^cemu
kar^ umown^ w wysokosci 0,5 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki.



2. Wykonawca zapteci Zamawiajqcemu kar? umownq w wysokosci 10% wartosci Umowy brutto
okreslonej w § 2 pkt. 1 Umowy, gdy Wykonawca odst^pi od Umowy z wtasnej winy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kar^ umownq w wysokosci 10% wartosci Umowy brutto
okreslonej w § 2 pkt. 1 Umowy, gdy Zamawiajqcy odstqpi od Umowy z winy Wykonawcy.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kar? umown^ za zwtok^ w przystqpieniu do naprawy lub
przekroczenie terminy naprawy urz^dzenia w stosunku do terminow okreslonych w § 6 ust. 6 w
wysokosci 0,2% wartosci urzqdzenia okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwtoki.

5. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetaiaj^cego w przypadku,
gdy suma kar umownych nie pokrywa powstatej szkody.

6. Postanowienie wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu b?dzie stosowane odpowiednio w
przypadku wyrz^dzenia przez wadliwe urz^dzenie szkody na osobie trzeciej.

7. Za szkody powstate z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogolnych zawartych
w Kodeksie Cywilnym.

8. Zamawiaj^cy moze potr^cic kar^ umown^ z wierzytelnosci Wykonawcy.

§8.
ODST^PIENIE OD UMOWY

1. Odst^pienie od Umowy przez Zamawiaji|cego moze nast^picjednostronnie w terminie 30 dni od
dnia, w ktorym Zamawiaj^cy dowiedzia^ si? o podstawie odstqpienia:

-w przypadku dostarczenia przez Wykonawc? urzqdzenia ztej jakosci, niezgodnie z
urnow^ lub ze zwtok^,
-jezeli Wykonawca odmowi dostarczenia urz^dzenia Zamawiajqcemu zjakiejkolwiek
przyczyny,

-w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili
zawarcia umowy Zamawiaj^cy moze odst^pic od umowy w terminie 30 dni od powzi^cia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym wypadku postanowienia o karze
umownej nie inaj^ zastosowania,
-w przypadku odmowy usuni^cia wad lub usterek w okresie gwarancji i r^kojmi,
-w przypadku powtarzajqcego si? opozniania w dokonywania napraw gwarancyjnych,
-w przypadku odmowy dostarczenia urzqdzenia zast^pczego lub wymiany urz^dzenia na
nowe w okolicznosciach, o ktorych mowa w Umowie.

2. Wykonawca maze odst^pic od umowy w przypadku niedokonania zaptety przez Zamawiaj^cego
pomimo dwukrotnego wezwania.

3. Odst^pienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKOD^
Wykonawca odpowiada za szkody powstate podczas transportu i w zwiqzku z nieprawidlowym
dziateniem urz^dzen na podstawie ogolnie obowi^zujqcych przepisow prawa.
Ponadto Wykonawca odpowiada za szkody powstate podczas nieprawidtowego sUadowania urz^dzeri
na podstawie przepisow powszechnie obowi^zuj^cych.

§10.
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajq zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 musz^ bye dokonywane z zachowaniem przepisow
ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

3. Dopuszcza si? mozliwosc zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nast^puj^cym zakresie:



a. ograniczenia zakresu zamowienia obj?tego niniejszq umow^ w przypadku stwierdzenia
braku koniecznosci wykonywania cz?sci zamowienia,

b. zmiany stawki VAT, wynikaj^cej ze zmiany przepisow prawa powszechnie
obowi^zujqcego z zastrzezeniem, ze wartosc brutto pozostaje bez zmian,

c. gdy Zamawiajqcy stwierdzi, iz realizacja cz^sci zamowienia nie lezy w interesie
publicznym.

4. Dopuszcza si^ mozliwosc zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie dotycz^cym zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn nielez^cych po
stronie Wykonawcy.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez stron?
inicjuj^c^ zamian? zawieraj^cego: apis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztow
zmianjezeli zmiana b^dzie miala wpfyw na wynagrodzenie Wykonawcy.

§11.
ZAKAZ CESJI

1. Wykonawca zobowi^zuje si? do niedokonywania cesji wierzytelnosci przysluguj^cych mu
wzgl^dem Zamawiaj^cego, bez uprzedniej zgody Zamawiaj^cego oraz zasad przewidzianych w
ustawie o dziatelnosci leczniczej.

2. Zaniechanie przez Wykonawc? spehiienia obowi^zku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym b^dzie
skutkowato niewaznosci^ dokonanej cesji wierzytelnosci.

3. W przypadku wystqpienia jakiejkolwiek szkody w zwiqzku z nieprawidtowo dokonan^ cesj^
wierzytelnosci, Zamawiaj^cemu b^dzie przys^ugiwac prawo do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogolnych.

§12.
SILA WYZSZA

1. Strony nie s^ odpowiedzialne za naruszenie obowi^zkow wynikaj^cych z Umowy w przypadku,
gdy wy^czn^ przyczynq naruszeniajest dzia^anie sity wyzszej.

2. Przez sit^ wyzsz^ rozumie si? zdarzenie b^dz po^czenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych
od Stron, ktore zasadniczo utrudniaj^ lub uniemozliwiaj^ wykonywanie zobowi^zan danej Strony
wynikaj^cych z Umowy, a ktorych dana Strona nie mog^a przewidziec ani im zapobiec lub
przezwyci^zyc poprzez dziatanie z dochowaniem nalezytej starannosci.

3. W przypadku zaistnienia sify wyzszej Strona, ktorej dotyczy dziatanie sity wyzszej, zobowi^zana
jest poinformowac drug^ Strong na pismie o wystqpieniu sity wyzszej, ze wskazaniem
przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikaj^cych z Umowy obowiqzkow z
powodu dziatenia sify wyzszej.

§13.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie za^czniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowi^jej integraln^ cz^sc.
2. Adresy Stron podane na wst^pie s^ ich adresami do korespondencji. Strony zobowi^zuj^ si? do

bezzwtocznego informowania na pismie o wszelkich zmianach adresow do korespondencji, pod
rygorem skutecznego dor^czania korespondencji na ostatnio podany adres Strony.

3. Wszelkie ewentualne spory powstate na tie niniejszej Umowy lub w zwi^zku z ni^jesli nie
-^ostafi4^^atw^i(M^e-p0lubewfti^,-b^d^-r-ez&tr-zyg^n€^3r-zez-S4d-wtasciw^ dlasiedziby --
Zamawiaj^cego.

4. W sprawach nieuregulowanych Umow^ zastosowanie majq odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§14.
Umowa zostata sporz^dzona w trzechjednobrzmi^cych egzemplarzachjeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiaj^cego.
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