Projekt umowy dotyczący zadań nr 1,6,8,9,10,12,13,14,18,23,29
Umowa nr 09/16 zadanie nr .....
zawarta w dniu .......................................r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:
Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22,
NIP 622-22-56-387, REGON P-000314187, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod nr 0000001945, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1) Dariusza Bierłę

-

Dyrektora ZZOZ

a
................................................................................................................................................................
......................................................,zwanym dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1) ...............................

-

...........................

2) ...............................
...........................
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki
– ZNAK SPRAWY FDZP.226.09.2016 została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni
Hemodynamiki tj zadanie nr ........., zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy. Ilości,
parametry techniczne oraz ceny jednostkowe przedmiotu umowy określone zostały w
załączniku nr 2 oferty przetargowej Wykonawcy.
2. Integralną część umowy stanowią:
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana w dalszej części umowy
,,siwz„ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami na podstawie art 38 Ustawy Prawo zamówień
publicznych
b) oferta przetargowa Wykonawcy
3. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj
uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy
podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur
zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmiany ilości poszczególnych pozycji w ramach tego samego zadania z tym, że zamówi nie
mniej niż 60 % z danego zadania.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na
terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z
przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych.
5. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów
potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4, a Wykonawca zobowiązany
jest do ich niezwłocznego przedstawienia.
6. Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania
Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.
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§2
Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem
§ 1 ust. 3 , na kwotę brutto ........................... zł
W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem
podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów loco magazyn Zamawiającego.
W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.
§3
Termin realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od dnia jej podpisania.
Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary
umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:
a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej
trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy ust. 1
b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy
lub normami i warunkami określonymi prawem,
c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,
d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

3. Zamawiający, w przypadku niewykorzystania całej ilości przedmiotu umowy określonej w
załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewiduje możliwość
przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, jednak nie więcej niż o 3 miesiące.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej
nieważności.
§4
1. Częściowe dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia przesłanego faksem, e-mailem lub listownie w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Dostawa towaru na koszt dostawcy do magazynu ZZOZ w Ostrowie Wlkp. - Dział Logistyki Zewnętrznej w opakowaniach bezzwrotnych, oryginalnych, i zamkniętych.
2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu
pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.
3. Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na
ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.
4. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie
określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a
niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami
dostawy).
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący
przedmiot umowy.
2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od
dnia dokonania odbioru.
3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na
towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2.
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Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie
- nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego
wraz z reklamowanym towarem.
Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§6
W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.
W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§7
Faktura załączona do każdej dostawy będzie płatna w terminie ….......dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.
Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez
Zamawiającego płatności.
Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana
bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011
roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz.654 z późn. zm.)
§8
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy, w
przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu tut. Szpitala.
W przypadku określonym ust. 1 Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych
dostaw, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych na rzecz Wykonawcy.
O zmianach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę, z co najmniej
jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
§9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w
ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 tekst jednolity, z późn. zm.)
2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od
umowy 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 takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 nie stanowią inaczej.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie
rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
1. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją umowy koordynatorami są:
a) ze strony Wykonawcy – ...............................................
b) ze strony Zamawiającego - ...............................................
2. Każda ze Stron ma prawo zmienić reprezentującą ją osobę wymienioną pkt 1 lit. a i b
niniejszego ustępu powiadamiając drugą Stronę na piśmie, bez potrzeby sporządzania
aneksu do umowy.
3. Wymienione wyżej osoby nie są uprawnione do zmiany ani wprowadzania nowych postanowień do niniejszej umowy.
§ 11
1. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

..................................................
(Wykonawca)

..........................................
(Zamawiający)

Projekt umowy dotyczący zadań ze składem konsygnacyjnym nr
2,3,4,5,7,11,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28
Umowa nr 09/16 zadanie nr .....
zawarta w dniu .......................................r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:
Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22,
NIP 622-22-56-387, REGON P-000314187, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod nr 0000001945, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1) Dariusza Bierłę
Dyrektora ZZOZ
a
................................................................................................................................................................
......................................................,zwanym dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1) ...............................

-

...........................

2) ...............................

-

...........................

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki
– ZNAK SPRAWY FDZP.226.09.2016 została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni
Hemodynamiki tj zadanie nr ........., zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy. Ilości,
parametry techniczne oraz ceny jednostkowe przedmiotu umowy określone zostały w
załączniku nr 2 oferty przetargowej Wykonawcy.
2. Integralną część umowy stanowią:
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana w dalszej części umowy
,,siwz„ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami na podstawie art 38 Ustawy Prawo zamówień
publicznych
b) oferta przetargowa Wykonawcy
3. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj
uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy
podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur
zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmiany ilości poszczególnych pozycji w ramach tego samego zadania z tym, że zamówi nie
mniej niż 60 % z danego zadania.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na
terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności
z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych.
5. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów
potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4, a Wykonawca zobowiązany
jest do ich niezwłocznego przedstawienia.
6. Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania
Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§2
1. Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem
§ 1 ust. 3 , na kwotę brutto ........................... zł
2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem
podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów loco magazyn Zamawiającego.
3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.
§3

1. Termin realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od dnia jej podpisania.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary
umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:
a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej dwa
dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 ust. 4 lit c umowy,
b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub
normami i warunkami określonymi prawem,
c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 4 ust. 4 lit a i
§ 6 umowy,
d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ,
e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości
dostarczanych wyrobów.
3. Zamawiający, w przypadku niewykorzystania całej ilości przedmiotu umowy określonej w
załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewiduje możliwość
przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, jednak nie więcej niż o 3 miesiące.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej
nieważności.
§4

1. Dostawa towaru (wyrobów) wymienionego w § 1 będzie następować na zasadach zawartych
w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu
pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie asortymentów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.
3. Strony zgodnie oświadczają, że w ramach niniejszej umowy podejmują współpracę, w ramach, której Zamawiający zobowiązuje się doprowadzenia składu konsygnacyjnego, zwanego dalej „składem” .
4. Skład będzie prowadzony według następujących zasad:
a) niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 5 dni od
otrzymania od Zamawiającego zapotrzebowania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem wybrane przez niego wyroby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy dokumentując wydanie wyrobów dokumentem wydania
(WZ) określającym szczegółowo ich ilość i asortyment. Wyroby te przekazywane są osobie
wytypowanej przez Zamawiającego do koordynacji prac związanych z prowadzeniem składu i do chwili wykorzystania w zabiegu medycznym pozostają własnością Wykonawcy,
b) w przypadku zużycia wyrobów Zamawiający sporządza niezwłocznie zbiorcze zestawienie
zwane dalej zamówieniem, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i przesyła to zestawienie wyznaczonemu reprezentantowi Wykonawcy;

c) po otrzymaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia składu o wyroby
wymienione w zamówieniu. Uzupełnianie składu Wykonawca dokonuje na swój koszt w
ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;
d) Zamawiający będzie obciążany jedynie kosztami zużytych w zabiegu medycznym wyrobów,
zdjętych z ewidencji składu, poprzez wystawienie przez Wykonawcę, na podstawie zamówienia, faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż w ciągu …....... dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu;
e) Reprezentant Wykonawcy ma prawo sprawdzić w obecności osoby koordynującej funkcjonowanie składu (reprezentanta Zamawiającego) stan magazynowy składu. Termin inwentaryzacji będzie uzgadniany z Zamawiającym przynajmniej na 14 dni przed jej datą. Za wszelkie braki niewykazane w zamówieniach oraz uszkodzenia wyrobów znajdujących w składzie będzie obciążany Zamawiający.
f) Po zakończeniu niniejszej umowy Wykonawca odbierze na swój koszt od Zamawiającego
wyroby znajdujące się w składzie, tj. nie zużyte w zabiegu medycznym.
g) Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do wymiany na identyczny
przedmiot umowy będący aktualnie na stanie składu u Zamawiającego , którego termin ważności do użytku jest krótszy niż 3 miesiące. W tym przypadku koszt takiej wymiany ponosi
Wykonawca.
5. Dostawa towaru bez złożenia zamówienia, zapotrzebowania przez Zamawiającego będzie
dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.
6. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez
Zamawiającego płatności.
7. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
9. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana
bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011
roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz.654 z późn. zm.)
§5

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy,
w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu tut. Szpitala.
2. W przypadku określonym w ust 1 Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych
dostaw, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych na rzecz Wykonawcy.
3. O zmianach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę, z co najmniej
jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
§6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący
przedmiot umowy.
2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od
dnia dokonania odbioru.
3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na
towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie
- nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego
wraz z reklamowanym towarem.
4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§7

1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 4 lit. a lub c bądź
niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych,
a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.
2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi
w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 tekst jednolity, z późn. zm.)
2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od
umowy 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 takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 nie stanowią inaczej.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie
rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
1. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją umowy koordynatorami są:
a) ze strony Wykonawcy – ...............................................
b) ze strony Zamawiającego - ...............................................
2. Każda ze Stron ma prawo zmienić reprezentującą ją osobę wymienioną pkt 1 lit. a i b
niniejszego ustępu powiadamiając drugą Stronę na piśmie, bez potrzeby sporządzania
aneksu do umowy.
3. Wymienione wyżej osoby nie są uprawnione do zmiany ani wprowadzania nowych postanowień do niniejszej umowy.
§ 10
1. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
..................................................
(Wykonawca)

.................................................
(Zamawiający)

