Załącznik numer 2

Projekt umowy
Zawarta w dniu ……………………….. roku pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Staszowie,
ul. 11 Listopada 78 (nr kodu: 28-200) działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000004771, REGON: 000302391,
NIP: 866–14–55–641, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Józefa śółciaka – Dyrektora,
a
……………………………… z siedzibą w …………………….., ul. ………………… (nr kodu: …………)
działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
…………………………………………………………………………………………………………………….
pod nr KRS …………………….., REGON: …………………………., NIP: ……………………………,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Strony zgodnie oświadczają, Ŝe umowa została zawarta na zasadach ustalonych ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164
z późniejszymi zmianami), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość
nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na warunkach określonych
w postępowaniu, art. 4 pkt. 8.
Strony zawarły umowę następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest DzierŜawa automatycznego analizatora moczu wraz z dostawą
testów paskowych na okres trzech lat dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od dnia podpisania
umowy,
do
uŜytkowania
i
pobierania
poŜytków
z
tytułu
dzierŜawy:
…………………………………………….; zwany dalej Urządzeniem. Wartość początkowa
urządzenia wynosi ………………………… zł netto.
3. Wykonawca dostarczy Urządzenie i zainstaluje je w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej SPZZOZ
w Staszowie na swój koszt.
4. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony
w ust. 1.
5.

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………….. roku do dnia ………………….. roku.

6.

Przekazanie Urządzenia będącego przedmiotem umowy nastąpi protokołem zdawczoodbiorczym, sporządzonym z udziałem obu stron, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

7.

Zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy stanowi integralną
część umowy.
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8.

Zamawiający zobowiązuje się uŜytkować Urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem
i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz dokonywać zakupów niezbędnych mikrokart oraz
materiałów zuŜywalnych u Wykonawcy. Z uwzględnieniem zapisów § 2.

9.

Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć Urządzenie przed kradzieŜą i niepoŜądanym
działaniem osób trzecich, Wykonawca ubezpieczy Urządzenie przed kradzieŜą i rozbojem,
ogniem i przepięciami elektrycznymi oraz innymi zdarzeniami losowymi.

10. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenia dla pracowników Zamawiającego.
Szkolenie moŜe być prowadzone wyłącznie przez pracowników Wykonawcy i po
wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego o dacie szkolenia. Powiadomienie musi
nastąpić, co najmniej na 7 (siedem) dni roboczych przed zamierzonym szkoleniem.
11. Zamawiający nie moŜe bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępnić Urządzenia będącego
przedmiotem umowy do uŜytkowania osobom trzecim ani go poddzierŜawić.
12. Wykonawca ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierŜawy.
13. Zamawiający zobowiązany jest protokolarnie zwrócić Urządzenie w stanie niepogorszonym
ponad zuŜycie wynikające z normalnej eksploatacji, w terminie 24 dni od daty zakończenia
umowy. Na tę okoliczność strony sporządzą dwustronny protokół.
§2
Dostawy
1.

Dostawy odczynników i materiałów zuŜywalnych do badań odbywać się będą:
a) w ilościach kaŜdorazowo ustalonych przez Zamawiającego w formie pisemnej, nie później
niŜ 7 dni od momentu zamówienia,
b) na koszt i ryzyko Wykonawcy,
c) w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku numer 1 stanowiącym
integralną część umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do rozładowania kaŜdej partii towaru przez własnych
pracowników, a gdy Wykonawca korzysta z usług firm przewozowych, przez pracownika tej
firmy z samochodu do wskazanego przez Kierownika Działu Diagnostyki Laboratoryjnej
miejsca.

3.

Ilości zuŜycia (odczynników, testów, mikrokart, materiałów zuŜywalnych do badań) podane
przez Zamawiającego są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmiany ilości przedmiotu zamówienia bez potrzeby sporządzania aneksu, co uzaleŜnione jest
od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego bieŜącej działalności, czego nie
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oznacza to, Ŝe ilości przedmiotu
zamówienia podane w załączniku numer 1 stanowią wartości (ilości) szacunkowe i mogą
podlegać zmianom w trakcie realizacji umowy.

4.

W przypadku, gdy w trakcie okresu dzierŜawy urządzeń okaŜe się, Ŝe do wykonania wskazanej
przez Zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie większej liczby materiałów
zuŜywalnych (eksploatacyjnych) i innych niezbędnych do pracy aparatów niŜ zadeklarowana
przez Wykonawcę, wówczas produkty te dostarcza Wykonawca na normalnych zasadach
nieodpłatnie.

5.

Zamawiający zapewnia niezbędne warunki organizacyjne umoŜliwiające dostęp pracownikom
Wykonawcy do pomieszczeń Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej
umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość do przedłuŜenia terminu realizacji niniejszej umowy
w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego łącznej wartości brutto umowy.
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7.

Odbioru jakościowego i ilościowego kaŜdej dostawy dokonywać będzie przedstawiciel
Zamawiającego w miejscu wykonywania umowy – Pani Hanna Olejniczak lub osoba przez nią
upowaŜniona.

8.

Z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy, przechodzi na niego ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru – dotyczy urządzenia.

9.

JeŜeli uszkodzenie towaru nastąpi w czasie trwania transportu odpowiedzialność za powstałą
szkodę ponosi Wykonawca.

10. W przypadku opakowań po preparatach zawierających substancje niebezpieczne Wykonawca
zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w tym
nieodpłatnego ich odbioru.
§3
Wymagania jakościowe
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy odczynników i materiałów zuŜywalnych w fabrycznie
nowych, oryginalnych opakowaniach, posiadających, co najmniej połowę okresu waŜności
producenta (termin waŜności wyraźnie oznaczony).
2. Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczone urządzenia będą:
a) zgodne z wymogami stawianymi przez Zamawiającego zawartymi w zaproszeniu do
składania ofert i załącznikach,
b) posiadać certyfikaty i dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20
maja 2010 roku o wyrobach medycznych, niezbędne na wprowadzenie wyrobu medycznego
do obrotu i do uŜywania,
c) posiadać instrukcje obsługi w języku polskim dostarczoną wraz z urządzeniem.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, co do jakości dostarczonego urządzenia na
okres obowiązywania umowy.
4. Termin rozpoczęcia gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu zdawczoodbiorczego oddania urządzeń do eksploatacji.
5. Serwis urządzenia – nie moŜe przekraczać 1 dzień roboczy od momentu powiadomienia
o awarii.
6. W przypadku, gdy gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia przekroczy 2 dni
robocze, Wykonawca zobowiązuje się pokryć róŜnicę w cenie pomiędzy kosztami związanymi
z przeprowadzeniem badań na zewnątrz a ceną odczynników wynikają z niniejszej umowy.
W tej sytuacji Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy kary umownej za nienaleŜyte
wykonanie umowy”.
7. Gdy czas naprawy, usunięcia awarii przekroczy 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
na czas naprawy inne sprawne urządzenie o nie gorszych parametrach.
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy powstałe na skutek
niewłaściwego postępowania Zamawiającego, tzn. postępowania niezgodnego z instrukcją
producenta.
9. W czasie trwania gwarancji naprawy serwisowe wynikające z normalnego uŜytkowania
Urządzeń, nie wynikające z winy Zamawiającego, świadczone będą przez Wykonawcę
bezpłatnie.
10. Pozostały zakres obowiązków i uprawnień stron z tytułu udzielonej gwarancji określa dokument
gwarancyjny wystawiony w momencie przekazania urządzeń będących przedmiotem umowy.
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§4
Płatności i ceny
1.

Strony ustalają wysokość czynszu dzierŜawnego na kwotę …………………………… zł brutto
(słownie złotych: …………………………/100) miesięcznie.

2.

Oferowana cena za 3-letnią dzierŜawę wynosi ……………………… zł brutto (słownie złotych:
…………………………………./100).

3.

Wartość oferowanych odczynników, materiałów zuŜywalnych i wszystkich akcesoriów
potrzebnych do 3-letniego uŜytkowania aparatu wynosi …………………………. zł brutto
(słownie złotych: ………………………………………../100).

z zastrzeŜeniem, Ŝe wartość umowy będzie stanowić suma wartości poszczególnych zamówień
oraz, Ŝe ustalona maksymalna kwota nie upowaŜnia Wykonawcy do Ŝądania złoŜenia przez
Zamawiającego zamówienia do pełnej wysokości kwoty maksymalnej.
4.

Ceny jednostkowe przedmiotu umowy obejmują jego wartość, wszystkie określone prawem
podatki (w tym podatek VAT) oraz inne koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty
transportu do siedziby Zamawiającego.

5.

Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie odbywać się będzie fakturami częściowymi.

6.

Zamawiający zobowiązuje się uiszczać naleŜności z tytułu dzierŜawy i za dostawy odczynników
i materiałów zuŜywalnych na podstawie faktur VAT.

7.

Faktury za odczynniki i materiały zuŜywalne wystawiane będą w ciągu 7 dni od daty wysyłki
towaru.

8.

Faktury za dzierŜawę analizatora będą wystawiane do 10 dnia kolejnego miesiąca z dołu.

9.

Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę i po
stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego i terminowego wykonania dostawy.

10. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
doręczenia faktury Zamawiającemu, przy czym Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do
wystawiania faktur bez podpisu osoby upowaŜnionej. Termin zapłaty winien być wpisany na
fakturze VAT.
11. Ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku numer 1 (formularz ofertowy) przez okres
obowiązywania umowy będą niezmienne.
§5
Reklamacje
1.

W przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego towaru (odczynniki i materiały zuŜywalne)
lub wystąpienia niezgodności dostarczanego przez Wykonawcę towaru z wyszczególnionym
w formularzu ofertowym, Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość jego reklamowania
w terminie natychmiastowym.

2.

W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
o nich Wykonawcę, który w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia
reklamacji wymieni zakwestionowany towar, nie obciąŜając Zamawiającego kosztami wymiany.

3.

Zamawiający przy odbiorze partii towaru (odczynniki i materiały zuŜywalne) sprawdza zgodność
pod względem ilościowym z fakturą. Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji ilościowej jest
równoznaczne z niedostarczeniem danej partii towaru.
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4.

Koszty załatwienia reklamacji ilościowych i jakościowych ponosi Wykonawca.

5.

Zawiadomienie o reklamacji, niezwłocznie po ich ujawnieniu, zostanie przesłane na numer
faksu Wykonawcy oraz potwierdzone telefonicznie na numery kontaktowe.

6.

W przypadku:
1. nie udzielenia odpowiedzi na złoŜoną reklamację,
2. nie zastosowania się do jej wymogów w terminie podanym w ust. 1,
3. niedostarczenia niektórych pozycji asortymentowych w trakcie trwania umowy przez
Wykonawcę,
Zamawiający uprawniony jest do zaangaŜowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw.
wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Koszty
tzw. wykonania zastępczego będą obciąŜać Wykonawcę w wysokości róŜnicy między kosztami
wykonania zastępczego a kosztami zakupu na podstawie zawartej umowy.
§6
Kary Umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań
umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leŜących po stronie
Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 3,
2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 3,
b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową (odczynniki i materiały zuŜywalne)
– w wysokości 200,00 zł, licząc za kaŜde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin
określony w umowie,
c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 200.00 zł, licząc za kaŜdy
dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania
towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, kaŜdorazowo
w wysokości 200,00 zł za stwierdzone uchybienie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, oraz kosztów, o których mowa
w umowie, z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy. O potrąceniu Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
3. JeŜeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający moŜe dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Postanowienia umowy dotyczące kar umownych pozostają wiąŜące dla stron w przypadku
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
§7
Rozwiązanie Umowy
1. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą, który:
a) rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie objętym zamówieniem,
b) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację lub złoŜono wniosek o ogłoszenie upadłości,
c) narusza w sposób raŜący istotne postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności, gdy
dostarcza towar niezgodny z umową lub specyfikacją,
d) Wykonawca jest w zwłoce w wydaniu towaru lub usunięciu stwierdzonych wad, braków lub
niezgodności towaru z umową o 5 dni roboczych ponad terminy określone w umowie,
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e) Wykonawca trzykrotnie został ukarany za naruszenie toŜsamych obowiązków określonych
w umowie,
f) gdy 3-krotnie dostarczył towar niezgodny z umową po uprzednim złoŜeniu reklamacji przez
Zamawiającego,
g) nie posiada waŜnych, aktualnych dokumentów potwierdzających wymagania jakościowe
opisane w § 3.
2. Wykonawca ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:
a) wykorzystywania Urządzeń przez Zamawiającego niezgodnie z ich właściwościami
i przeznaczeniem,
b) oddania Urządzeń bez zgody Wykonawcy do uŜywania osobie trzeciej lub
poddzierŜawienia ich,
c) niepłacenie przez Zamawiającego czynszu dzierŜawnego, przez co najmniej trzy terminy
płatności po uprzednim wezwaniu do zapłaty.
3. Odstąpienie od umowy moŜe nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia
przez stronę wiadomości o okolicznościach, o których mowa ust. 1 i wymaga formy pisemnej
wraz z podaniem uzasadnienia.
4. Przed wykonaniem prawa odstąpienia od umowy, strona zamierzająca odstąpić od umowy
wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usunięcie naruszeń lub usunięcie ich
przyczyn, który nie moŜe być jednakŜe dłuŜszy niŜ 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
zawiadomienia.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe
Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy.
6. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do naleŜytego
wykonania umowy.
§8
Postanowienia końcowe
1.

Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, Wykonawca nie moŜe dokonać Ŝadnej
czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy
poręczenia w stosunku do zobowiązań Udzielającego zamówienia wynikających z niniejszej
umowy.

2.

Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia
osobom trzecim. PowyŜsze nie dotyczy powierzenia transportu towarów.

3.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi
zmianami).

4.

Strony dopuszczają moŜliwość zmian umowy w niŜej wymienionym zakresie i sytuacjach,
tj. w przypadku / sytuacji:
1) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku
wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz
wartość podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie,
2) co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna
dla Zamawiającego tj. w przypadku obniŜenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy,
3) zmiany warunków płatności lub sposobu finansowania umowy,
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4) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku zmiany/zmniejszenia zakresu
przedmiotowego lub zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia, co
uzaleŜnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego bieŜącej
działalności, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
5) obniŜki cenowe i czasowe promocje nie wymagają wprowadzania zmian w zawartej umowie,
6) zmiany numeru katalogowego produktu,
7) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
8) wprowadzenia do sprzedaŜy przez producenta zmodyfikowanego / udoskonalonego
produktu powodującego wycofanie dotychczasowego,
9) zmiany warunków płatności lub sposobu finansowania umowy,
10)
niewykorzystania wartości umowy, Zamawiający przewiduje moŜliwość przedłuŜenia
okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłuŜej jednak niŜ do wykorzystania
wartości umowy,
11) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany
przepisów prawa
12) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
13) zmiany danych teleadresowych,
14) zmiany podwykonawców na zasadach określonych w umowie,
15) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń (zmiany
przepisów bądź wymogów szczególnych dotyczących przedmiotu zamówienia),
16) wystąpienia siły wyŜszej (Siła wyŜsza - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie
niezaleŜnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości
zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły
zapobiec ani ich przezwycięŜyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z naleŜytą
starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) w zakresie dostosowania umowy do tych zmian
17) zmiany terminu wykonania zamówienia (skrócenie/wydłuŜenie) lub terminów płatności,
wstrzymaniem/przerwaniem wykonania projektu z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego
lub będących następstwem zaistnienia siły wyŜszej,
18) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem
zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych
parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie,
19) w innych sytuacjach, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały
ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie
wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział
większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
5.

Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyraŜoną na piśmie
pod rygorem niewaŜności takiej zmiany.

6.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

7.

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kaŜdej ze stron.

...................................................
podpis Wykonawcy

.....................................................
podpis Zamawiającego
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