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Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji nr 2 

 

UMOWA nr ZP/PN/…/2020 

 

zawarta w dniu   …2020 r. w Jaworzu pomiędzy 

Beskidzkim Zespołem Leczniczo–Rehabilitacyjnym  

Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 

43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 

KRS: 0000179093 Regon 000297603  NIP 937 14 94 573 

zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

Dr. n. med. Grażynę Habdas – Dyrektor Szpitala 

a 

……………….  

KRS/CEIDG: ……………   Regon ………….  NIP ………….. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez : 

…………………………………… 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym 

ZP/PN/5/2020 przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Strony zawierają umowę 

następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa środków ochrony osobistej dla potrzeb 

Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w 

Jaworzu, z podziałem na  części: 

 I część zamówienia – gogle ochronne; 

 II część zamówienia – maseczki; 

 III część zamówienia – kombinezony; 

 IV część zamówienia – fartuchy; 

 V część zamówienia – ochraniacze na buty; 

 VI część zamówienia – czepki na głowę; 

 VII część zamówienia – rękawice ochronne; 

 VIII część zamówienia – ubranie chirurgiczne. 

2. Realizacja każdej z części ma charakter odrębnego zobowiązania. 

3. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność 

przedmiotu umowy, oraz dostarczyć i wydać przedmiot umowy, a Zamawiający zobowiązuje się 

przedmiot umowy odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej 

umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania wynikające z przepisów 

powszechnie obowiązujących i zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich potwierdzających to 

dokumentów. 

5. Zamawiający gwarantuje, iż w okresie obowiązywania umowy dokona zamówień na kwotę 

minimum 60% maksymalnego zobowiązania. 

6. Zakup i dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z 

zamówieniami składanymi przez Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje  prawo do zmiany 

ilości zamawianego asortymentu w ramach wartości przedmiotu umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się uwzględnić bieżące potrzeby Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, że dostawa stanowiąca przedmiot umowy będzie 

wykonywana w szpitalu czynnym przez całą dobę  i  zobowiązuje się ją prowadzić w sposób 

zapewniający utrzymanie ciągłej pracy szpitala oraz dokonać wszelkich czynności, które okażą się 

niezbędne do nieprzerwanego i prawidłowego funkcjonowania szpitala Zamawiającego. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z procedurami przeciwdziałającymi zakażeniom i 

zachorowaniem na koronawirusa (SARS-CoV-2) Szpitala Zamawiającego i do stosowania się do 

nich w okresie trwania umowy. 

§ 2 

Wartość umowy 

1. Zamawiający zobowiązuje się płacić za dostarczony towar cenę obliczoną jako iloczyn cen 

jednostkowych i ilości faktycznie dostarczonych produktów stanowiących przedmiot umowy. 

2. Ceny jednostkowe oraz szacowaną ilość określa załącznik/i nr ... (dla części zamówienia …). 

3. Wartość maksymalna przedmiotu umowy została określona na podstawie oferty cenowej 

Wykonawcy i wynosi: 

 

I część zamówienia - gogle ochronne:* 

………………  PLN brutto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); ……………..  PLN 

netto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); 

 

II część zamówienia – maseczki:* 

………………  PLN brutto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); ……………..  PLN 

netto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); 

 

III część zamówienia – kombinezony :* 

………………  PLN brutto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); ……………..  PLN 

netto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); 

 

IV część zamówienia – fartuchy:* 

………………  PLN brutto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); ……………..  PLN 

netto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); 

 

V część zamówienia – ochraniacze na buty:* 

………………  PLN brutto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); ……………..  PLN 

netto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); 

 

VI część zamówienia – czepki na głowę:* 

………………  PLN brutto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); ……………..  PLN 

netto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); 

 

VII część zamówienia – rękawice ochronne:* 

………………  PLN brutto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); ……………..  PLN 

netto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); 

 

VIII część zamówienia – ubrania chirurgiczne:* 

………………  PLN brutto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); ……………..  PLN 

netto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); 

 

Łączna wartość zamówienia: 

………………  PLN brutto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); ……………..  PLN 

netto (słownie: …………………….. zł 00/100 PLN); 

 

4. Ilość asortymentu wskazana  w załączniku/ach nr … do niniejszej umowy jest ilością szacunkową 

i została przyjęta dla wolumenu, jaki Zamawiający zamierza zrealizować w okresie wskazanym w 

§3 umowy albo do wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego 

wynikającego z umowy, którego wartość jest równa kwocie łącznego wynagrodzenia opisanego w 

ust. 3  i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający gwarantuje, iż w okresie obowiązywania 

umowy dokona zamówień na kwotę minimum 60% maksymalnego zobowiązania. 
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5. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, 

tj.: koszt zakupu, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, załadunku i rozładunku                   

w miejscu dostawy a także należytych opłat i podatków wynikających z przepisów polskiego 

prawa, w tym podatku VAT i celnego. 

6. Wykonawca gwarantuje, że wartość brutto przedmiotu umowy nie wzrośnie przez okres trwania 

umowy. Obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie 

i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.  

§ 3 

Termin wykonania 

Strony uzgadniają, że przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

§ 4 

Warunki i termin dostawy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw częściowych przedmiotu umowy 

na podstawie bieżących pisemnych, przesyłanych e-mailem lub telefonicznych zamówień 

składanych przez Kierownika Działu Farmacji Szpitalnej, w ciągu …. dni roboczych od złożenia 

zamówienia w formie e-maila. 

2. Strony ustalają, iż dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w zależności od potrzeb, 

od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 1000 - 1300 

lub wg ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu do Działu Farmacji Szpitalnej - 

Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu 

przy ul. Słonecznej 83. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca dostawy, o czym poinformuje Wykonawcę 

w formie pisemnej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar własnym środkiem transportu, na własny koszt. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień częściowych co do zakresu i ilości 

dostaw częściowych oraz prawo zmiany asortymentu, prawo zmniejszenia lub zwiększenia 

zapotrzebowania na określone w załączniku/ach…. poszczególne pozycje przedmiotu 

zamówienia, w ramach całego zamówienia.  

6. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania umowy okoliczności 

powodujących, że wykonanie określonej części umowy nie będzie ze względów ekonomicznych, 

organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego, albo w przypadku zmniejszenia 

się lub zwiększenia zapotrzebowania szpitala, czego również nie można przewidzieć na dzień 

podpisania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub 

zmniejszone bieżące potrzeby Zamawiającego. 

7. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego z tytułu 

niezrealizowania dostaw w pełnej ilości określonej w załączniku/ach… do umowy, z 

zastrzeżeniem § 1 ust. 5. 

9. Do każdej partii towaru należy dołączyć datę produkcji, termin ważności lub minimalnej 

trwałości, informację o warunkach przechowywania oraz producencie. 

10. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę produktów o terminie ważności krótszym niż            

6 miesięcy, licząc od daty dostawy produktu Zamawiającemu, konieczna jest wcześniejsza zgoda 

Kierownika Działu Farmacji, a Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu towaru na koszt 

Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek taki towar odebrać. 

11. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć w niezbędnym zakresie: 

a)  potwierdzone zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych 

za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz deklaracje zgodności UE/certyfikację 

CE/certyfikat badania typu UE, 

b) ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika 

informację, 

c) instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone 

produkty wymagają szczególnych warunków magazynowania i przechowywania. 

12.  Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad - w tym prawnych 

i fizycznych i udziela 12 m-cznej rękojmi za wady przedmiotu umowy, liczonej od dnia dostawy. 
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13. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem 

wyznaczonego przez Zamawiającego przedstawiciela, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit a), 

telefonicznie lub faksem, nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od chwili zrealizowania 

dostawy. 

14. Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane i załatwiane przez Wykonawcę nie później niż 

w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie (reklamacji). 

15. Dostarczenie nowego przedmiotu zamówienia w wyniku reklamacji nastąpi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji pełnego asortymentu przedmiotu umowy 

stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, z wyjątkiem sytuacji zaprzestania produkcji 

towarów będących przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Warunki płatności 

1. Należność za zakupiony przedmiot umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie 

faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę za zrealizowaną dostawę częściową. 

2. Zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury 

u Zamawiającego za zrealizowaną dostawę częściową. 

3.  Należność będzie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy  
  ………………………………………………………………………………………………… 

4. Rachunek bankowy wskazany w ust. 3 znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (w 

tzw. „białej liście”). 

5. Faktury będą dostarczane Zamawiającemu wraz z każdą  częściową dostawą.  

6.  Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) https://efaktura.gov.pl/. Odbiór 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych odbędzie się od dnia po pisemnym powiadomieniu o 

tym Zamawiającego przez Wykonawcę. 

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu dostawy oraz odstąpienia 

od umowy lub żądania wymiany na wolny od wad w przypadku stwierdzenia: 

- dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości lub 

- dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z wymaganymi parametrami. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również w przypadku odmowy dostarczenia przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy wolnego od wad oraz w przypadku niewykonania przez 

Wykonawcę umowy w terminie określonym w § 3 i niezrealizowania zamówienia w terminie 

określonym w § 4 ust. 1 i 2. 

3. W razie 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. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

a w szczególności z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości brutto umowy.  

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. 

 

§ 7 

Przedstawiciele 

1.  Do wzajemnych kontaktów w czasie trwania umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli 

w osobach: 

a) po stronie Zamawiającego: Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej, tel. 33 817 21 66 wew. 

613; farmacja@rehabilitacja-jaworze.com.pl, 

b) po stronie Wykonawcy: ……………………………… 
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2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian 

niniejszej umowy w imieniu stron umowy. 

3. Zmiana osób określonych w ustępie 1 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony, przez 

Stronę dokonującą zmiany przedstawiciela. 

 

 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku  niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę nastąpi w postaci zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej na rzecz Zamawiającego w następujących przypadkach 

i wysokościach:  

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 2 lub ponownym 

dostarczeniu przedmiotu umowy  złej jakości w wysokości 2% wartości brutto danego 

zamówienia za każdy dzień opóźnienia,  

b) niezałatwienia reklamacji w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 14 – w wysokości dwukrotnej 

wartości brutto reklamowanego towaru, 

c)  za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy w wysokości 5% maksymalnej 

wartości brutto umowy,  

d) w każdym przypadku wyrządzenie szkody na osobie lub w mieniu z przyczyn dotyczących 

wadliwości przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości 15% maksymalnej wartości 

brutto umowy. 

2. W przypadku, jeżeli wysokość szkody przenosi wartość zastrzeżonych kar umownych, 

Zamawiający ma prawo żądania, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści.   

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potracenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 

z faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. 

 

§ 9 

Ubezpieczenia 

Wykonawca posiada aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej:  nr   ……………… oraz zobowiązuje się do jej utrzymania przez okres obowiązywania 

rękojmi i gwarancji z niniejszej umowy. Kopie stosownych polis będą przekazywane Zamawiającemu 

do 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. 

 

§ 10 

Zmiany w umowie 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach: 

a) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia.         

W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy 

o czas w jakim siła wyższa uniemożliwiała wykonanie obowiązków Stron, 

b) wystąpi brak na rynku dostępnych towarów lub materiałów służących do ich wytworzenia, 

oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub 

towarami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne 

obiektywne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia 

określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić   

o zmianie przedmiotu zamówienia lub sposobu świadczenia albo terminu wykonania umowy 

(o czas trwania ww. okoliczności), bądź też wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

ustalonego w umowie. 

c) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację 

umowy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego). 

d) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, 

a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych 
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postanowień umowy, 

e) wystąpi zmiana stawek celnych lub podatkowych powodująca, że wykonanie zobowiązania 

wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, 

f) wystąpi zmiana przepisów prawa, powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco 

wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia. 

g) wystąpią inne, niż przewidziane powyżej, okoliczności uzasadniające zmianę zawartej 

umowy, z zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i nie narusza art. 140 ust. 3 ustawy 

PZP. 

h) wystąpi konieczność zwiększenia zapotrzebowania na przedmiot umowy wynikający z 

sytuacji epidemiologicznej spowodowanej koronawirusem (COVID-19).Wówczas 

Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia łącznej wartości zamówienia o 40%. 

2. Zamawiający dopuszcza również zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji, gdy zajdzie, 

co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) Prawo Zamówień 

Publicznych. 

3. Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane pisemnie w formie 

aneksu. 

§ 11 

Siła Wyższa 

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania  

siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, 

zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu 

i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).  

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły  

wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i 

ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na 

wypełnianie zobowiązań wynikających z umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki 

przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić. 

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do      

kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z umowy, w takim zakresie, w 

jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających 

do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.  

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas 

działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki 

nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. 

W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w 

szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony 

umowy kosztami zakupów interwencyjnych.  

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują 

się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może 

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. 

Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 12 

Inne postanowienia 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia SIWZ. 

2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji tej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek 

prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem 

zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie 

może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art.518 

Kodeksu cywilnego). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć 

poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności 
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objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub 

adwokata. Art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  stosuje się 

bezpośrednio do należności wynikających z niniejszej umowy. 

 

 

 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy,                                 

a dwa dla Zamawiającego. 

 

                       Zamawiający :                                                                         Wykonawca :  

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


