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Załącznik nr 4
UMOWA DOSTAWY – projekt
zawarta w dniu ..................................pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1,
62 – 700 Turek, reprezentowanym przez:
 Dyrektora – Krzysztofa Sobczaka,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
 ….....................................................................................................................................................,
 …......................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
W ramach realizacji zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r.
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w rezultacie dokonania przez
Zamawiającego w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275 pkt 1 ww. ustawy, tj. trybu
podstawowego bez przeprowadzenia negocjacji,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa materiałów opatrunkowych dla
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku w zakresie Pakietu/ów nr:
…….., o parametrach jakościowych zgodnych ze złożoną ofertą.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towaru po cenach zgodnych z zestawieniem
asortymentowo – cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszej
umowy stanowią:
 specyfikacja warunków zamówienia,
 oferta Wykonawcy,
 oświadczenia lub dokumenty składane na etapie prowadzonego postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
§2
1. Wydawanie towaru, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy następować będzie partiami,
stosownie do potrzeb Zamawiającego.
2. Ilość, wielkość i asortyment wydawania każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych
dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na piśmie faksem na numer – ……………………., lub
e-mailem na adres – ………………………….
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do apteki szpitalnej Zamawiającego w godzinach
od 8:00 do 14:00 własnym transportem, przesyłką pocztową lub poprzez wynajętego w tym celu
przewoźnika na swój koszt i ryzyko najpóźniej w ciągu …............ dni roboczych od złożenia
dyspozycji przez Zamawiającego.
4. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozładunku i złożenia dostarczonego towaru, w
miejsce wskazane przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości towarów w czasie trwania niniejszej
umowy w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
7. Wykonawcy w przypadku nie wykorzystania wartości niniejszej umowy określonej w § 4 ust. 1
nie przysługuje żadne roszczenie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć w zakresie rzeczowym i ilościowym towaru z
zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem wysokości
zobowiązania finansowego określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy – dotyczy, jeżeli umowa
zawierana jest na więcej niż jedną pozycję w pakiecie.
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§3
1. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i
stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz UE zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami ustawy o wyrobach medycznych
jeżeli dotyczy, posiada wymagane świadectwa rejestracji, a każdy produkt oznaczony jest
znakiem CE.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania,
posiada odpowiednią jakość i właściwości użytkowe dopuszczające do stosowania w
placówkach ochrony zdrowia.
3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się dostarczać wyrób wolny od wad.
4. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się dostarczać towar najwyższej jakości, zarówno pod
względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem ważności, wynoszącym
minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
5. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar Zamawiającemu, której termin
obowiązywania będzie zgodnie z datą ważności na opakowaniu.
6. Towar musi być opakowany w taki sposób, aby opakowanie chroniło go przed uszkodzeniem i
ubytkiem.
7. Dostarczany towar musi być tak oznakowany, aby możliwa była identyfikacja produktu.
8. Wszelkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku obciążają Wykonawcę.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny, kadrowy, możliwości i uprawnienia
konieczne do realizacji niniejszej umowy.
10. W przypadku wykonywania zamówienia przy pomocy podwykonawcy Wykonawca odpowiada
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak jak za własne działania, uchybienia i
zaniedbania w realizacji postanowień niniejszej umowy.
11. W trakcie trwania niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość na każdym etapie
obowiązywania niniejszej umowy do żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających
spełniani warunków, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiązany
jest do ich przedstawienia w terminie nie dłuższym niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu
złożenia wniosku przez Zamawiającego.
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§4
Wartość niniejszej umowy wg cen i ilości towarów w niej określonych na dzień jej zawarcia
ustala się na kwotę ….........………… zł brutto (słownie zł: ………………………), w tym dla:
 Pakiet nr: …….. na kwotę ………………. zł brutto (słownie zł: ……………………….),
 Pakiet nr: …….. na kwotę ………………. zł brutto (słownie zł: ……………………….),
 Pakiet nr: …….. na kwotę ………………. zł brutto (słownie zł: ……………………….).
Cena zawiera łączne i całkowite koszty realizacji postanowień niniejszej umowy.
Wykonawca gwarantuje utrzymanie cen jednostkowych zaproponowanych w postępowaniu
przez okres co najmniej 12 miesięcy obowiązywania niniejszej umowy.
Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obliczana na podstawie ilości faktycznie
zrealizowanych dostaw przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze składanymi przez
Zamawiającego zamówieniami i wysokościami cen jednostkowych wynikających z Załącznika
Nr 1 do niniejszej umowy.
Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy nie będzie stanowić podstawy do
zapłaty należności.
Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uważa się dokument zawierający wszystkie
wymagania określone dla faktury VAT w przepisach powszechnie obowiązujących.
Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za przedmiot zamówienia każdorazowo po odebraniu
partii towaru w terminie 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do
siedziby Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej Wykonawca zobowiązany jest do
jej wystawienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania informacji o
niezgodności z zamówieniem, umową lub błędach rachunkowych na fakturze.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego.
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10. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do
wstrzymania dostaw kolejnych partii zamawianych przez Zamawiającego towarów.
11. W razie opóźnienia z zapłatą ceny przez Zamawiającego Wykonawca ma prawo naliczyć
ustawowe odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych.
12. W trakcie realizacji zamówienia określonego w niniejszej umowie obowiązują zapisy ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
§5
1. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 k.c., a wynikających z
niniejszej umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, udzielonej w trybie art.
54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą
stanowić przedmiotu gwarancji określonej w art. 391 k.c., ani poręczenia określonego w art. 876
– 887 k.c., ani umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego, ani jakiejkolwiek innej
czynności prawnej, której celem jest ustanowienie odpowiedzialności osobistej albo
odpowiedzialności pewnymi przedmiotami majątkowymi przez osobę trzecią, skutkującej na
wypadek spłaty wierzyciela nabyciem spłaconej wierzytelności do wysokości dokonanej
zapłaty.
§6
1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 3 dni
roboczych od daty ich odebrania.
2. W razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający złoży stosowną
pisemną reklamację Wykonawcy, który rozpatrzy reklamację w ciągu 2 dni roboczych.
3. Po rozpatrzeniu reklamacji Zamawiający zostanie o decyzji poinformowany na piśmie, a po
bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszej umowy, rozpatrywana
reklamacja ilościowa lub jakościowa uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem
Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w trakcie użytkowania wyrobu Zamawiający ma
prawo do składania reklamacji w terminie do daty ważności podanej na opakowaniu.
5. W przypadku reklamacji Zamawiający dostarczy na koszt Wykonawcy do jego siedziby wyroby
reklamowane.
6. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w dostawie lub wymiany wadliwego
towaru na pełnowartościowy w terminie 2 dni roboczych od daty uznania reklamacji.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu niniejszej
umowy i żądanie jego wymiany na przedmiot niniejszej umowy wolny od wad w przypadku:
 dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy niewłaściwej jakości lub niezgodnego z
właściwościami, które winien posiadać,
 dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy niezgodnego z zamówieniem.
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§7
W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,4 % wartości brutto danej partii towaru za każdy
dzień opóźnienia licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin dostawy.
Przez wartość danej partii towaru rozumie się wartość partii towaru zamawianej w danym dniu
u Wykonawcy.
W razie wystąpienia opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do
zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia
licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku opóźnienia w dostawie towaru wolnego od wad Wykonawca zobowiązuje się do
zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia
licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin dostawy towaru wolnego od wad.
W przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 11 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości
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50,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin
ich dostarczenia.
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone powyższej kary umowne.
7. Zamawiający w razie wystąpienia opóźnienia w wydaniu towaru może wyznaczyć Wykonawcy
dodatkowy termin, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.
8. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie mogą być naliczane łącznie.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego z wystawionych przez niego faktur, o czym poinformuje pisemnie
Wykonawcę.
10. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30 %
całkowitej wartości brutto niniejszej umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
11. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Zamawiającego nie może przekroczyć 30 %
całkowitej wartość brutto niniejszej umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
§8
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji postanowień niniejszej umowy u innego
Wykonawcy w części przedmiotu zamówienia, która nie została dostarczona Zamawiającemu
przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu wysokość różnicy pomiędzy ceną
zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę towaru u innego
dostawcy, a ceną oferowaną przez Wykonawcę, taki zakup zwany będzie Zakupem
Interwencyjnym.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty różnicy, o której mowa w ust. 2 niniejszej umowy
oraz kosztów transportu, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania kopii faktury
potwierdzającej dokonanie przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego.
4. Zamawiający w przypadku dokonania Zakupu Interwencyjnego, nie rezygnuje z kar umownych
określonych w § 7 niniejszej umowy.
5. Kary umowne będą naliczane do momentu posiadania przez Wykonawcę danego towaru, o
czym Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego.
§9
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia:
a) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagradzaniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach
kapitałowych.
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy
przez Wykonawcę.
b) zmiany polegającej na zmianie numerów katalogowych,
c) zmiany polegającej na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np.
zmiana siedziby, adresu, w wyniku przekształceń),
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 litera a) podpunkt 1) zmianie ulegnie wartość
brutto, wartość netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi z dniem wejścia w życie aktu
prawnego zmieniającego stawkę, tj. wynagrodzenie podlega automatycznie zmianie
odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikająca ze stawki tego podatku obowiązująca w chwili
powstania obowiązku podatkowego.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 litera a) podpunkt 2), 3) i 4) niniejszej umowy mogą nastąpić
po upływie 12 miesięcy obowiązywania niniejszej umowy.
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4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 litera a) podpunkt 2), 3) i 4) niniejszej umowy
zmiany będą obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu
do której nastąpiła zmiana wysokości kosztu wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę w
związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego
wynagrodzenia za prace lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 litera a) podpunkt 2) niniejszej umowy
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu
Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracowników
wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy do wysokości
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracownika, o których mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadającej zakresowi,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizację przedmiotu niniejszej umowy.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 litera a) punkty 3) i 4) niniejszej umowy
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu
Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym
czynności związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Kwota odpowiadająca zmianie
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o
których mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni pracę
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
7. Zmiany, o których mowa w ust. 1 litera a) punkt 1) niniejszej umowy nie wymagają
sporządzenia stosowanego aneksu do niniejszej umowy.
8. Zmiany, o których mowa w ust. 1 litera a) punkt 2), 3) i 4) niniejszej umowy wymagają
sporządzenia stosowanego aneksu do niniejszej umowy.
9. Zmiany, o których mowa w ust. 1 litery b) i c) niniejszej umowy wymagają sporządzenia
stosownego aneksu do niniejszej umowy.
10. Zmiany, o których mowa w ust. 1 litery b) i c) niniejszej umowy nie mogą skutkować zmianą
ceny jednostkowej towaru, oraz nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni kalendarzowych poinformować pisemnie
Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy.
12. W przypadku zmian, o którym mowa w ust. 1 litera a) punkty 2), 3) i 4) Wykonawca winien
przedstawić Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wpływu wejścia w życie
przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy w celu
przeprowadzenia negocjacji w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
13. Po otrzymaniu kalkulacji, o której mowa w ust. 12 niniejszej umowy, Zamawiający dokona
weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i faktycznymi
podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w stosunku do
zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie Zamawiającego, strony
przystąpią do ustalenia poziomu zmiany w wyniku obopólnych ustaleń – negocjacji, z tym
zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu
wynikającego z okoliczności będących podstawę do jej wprowadzenia.
§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części niniejszej umowy.
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3. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku nie należytego wykonania
zamówienia przez Wykonawcę po wyznaczeniu mu odpowiedniego dodatkowego terminu do
należytego wykonania zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu o niniejszej umowy może
zostać złożone w terminie do 30 dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu wyznaczonego
terminu.
§ 11
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze
organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogącym stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa
Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych, w tym szczególności do:
 ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
 przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w
umowie,
 zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją niniejszej
umowy,
 niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, o każdym przypadku naruszenia
bezpieczeństwa danych.
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy obowiązuje
Wykonawcę także po rozwiązaniu niniejszej umowy.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy powoduje odpowiedzialność
Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu oraz stanowi podstawę do rozwiązania
niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
§ 12
Umowa została zawarta na czas określony od dnia ……………………....….. roku do dnia
…………………………..… roku.
§ 13
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 14
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia
oraz określił warunki takiej zmiany.
§ 15
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 16
Wszelkie spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny wg siedziby
Zamawiającego.
§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
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