
Załącznik nr 1 do SIWZ: Ogólne warunki umowy 
 

UMOWA NR .............................2015 

 

 

W dniu ........................2015 roku w Piastowie pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, 

reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego – Dyrektora SP ZOZ,  

z siedzibą w Piastowie, przy ul. M. Reja 1, 

zwanym w dalszej części umowy ,,Kupującym” 

 

a 

 

................................................................................ S.A./Sp. z o.o., z siedzibą 

w........................... zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla........................... 

w..........................., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS. 

..........................., kapitał zakładowy ...........................zł/kapitał wpłacony . ........................... 

NIP 000-00-00-000, REGON . ..........................., reprezentowanym przez: 

1/ ........................................................... –...................................... 

2/ ........................................................... –...................................... 

zwanym w dalszej części umowy ,,Sprzedającym” 

 

 

 

 
Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego Nr 5/2015 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907 ze zm.), zwana dalej „ustawą P.z.p.”. 

 

 

 

  

zostaje zawarta Umowa o następującej treści: 
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§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa przez Sprzedającego na rzecz Kupującego: 

AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C, zwanego dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Marka, typ, rok produkcji, nazwa handlowa pojazdu kompletnego przed wykonaniem 

zabudowy (wynikająca i potwierdzona w świadectwie homologacji): 

a) Marka:  

b) Typ:   

c) Rok produkcji: 

d) Nazwa handlowa pojazdu kompletnego przed wykonaniem zabudowy:  

3. Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego czyli po wykonaniu zabudowy 

(wynikająca i potwierdzona w świadectwie homologacji):   

a) Marka:   

b) Typ:   

c) Rok produkcji:  

d) Nazwa handlowa pojazdu kompletnego przed wykonaniem zabudowy:  

4. Sprzedający zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną do 

przedmiotowego postępowania ofertą stanowiącą załącznik nr 1 niniejszej Umowy oraz 

Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

5. Sprzedający oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami 

potrzebnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz przyjmuje do wiadomości, że przedmiot 

umowy będzie wykorzystywany przez Kupującego do realizacji działalności statutowej,          

w tym m.in. udzielania świadczeń zdrowotnych, ratownictwa drogowo-medycznego i 

transportu sanitarnego.  

6. Sprzedający oświadcza, że oferowane ambulanse wraz ze sprzętem medycznym spełniają 

wymagania aktualnych norm PN EN 1789 i PN EN 1865 lub równoważnych, w tym 

europejskich, w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania opisane w SIWZ oraz 

spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 305 ze zm.) oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym z dnia 08 września 2006 r. art. 36 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 757 ze zm.) oraz, że 

oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania 

określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

876).  



UMOWA NR…………….......2015 3

7. Sprzedając oświadcza, że parametry techniczno-użytkowe oraz wyposażenie przedmiotu 

umowy są zgodne z ofertą złożoną w ramach prowadzonego przez Kupującego 

postępowania przetargowego oraz spełniają wszelkie wymogi zarówno prawa polskiego, jak          

i unijnego. 

8. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad 

fizycznych i prawnych, w tym konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, wyposażony 

w silnik zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim.  
9. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy realizować będzie bez udziału 

Podwykonawców/ przy pomocy Podwykonawców *.  
a) Sprzedający wskazuje n/w części zamówienia, które zamierza powierzyć Podwykonawcą 

…………………………………….. 

b) Sprzedający ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność                

za czynności, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców . 

* niepotrzebne skreślić 

§ 2. 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają, że łączna wartość przedmiotu umowy wyniesie: brutto.......................... 

PLN (słownie:..............................................................), w tym podatek VAT (.......%). 

2. Kwota ta jest zgodna z kwotą zaoferowaną przez Sprzedającego w złożonej przez niego 

ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają, że określona powyżej łączna wartość przedmiotu umowy jest stała 

przez cały czas trwania Umowy i nie może ulec zmianie na niekorzyść Kupującego.  

4. Sprzedając oświadcza, że kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 zaspokaja wszelkie 

roszczenia Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu wykonania przedmiotu Umowy. 

5. Łączna wartość umowy, o której mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty przy wykonaniu 

przedmiotu umowy skalkulowane z należytą starannością, w tym m.in. wyprodukowania 

przedmiotu umowy, wyposażenia, ubezpieczenia towaru za granicą i w kraju do czasu 

przekazania go do Kupującego, transportu zagranicznego i krajowego do Kupującego,  

przeszkolenia pracowników, podatki, cła i inne nakłady finansowe towarzyszące wykonaniu 

zamówienia, nie może jednak zawierać kosztów przeglądów okresowych. 

§ 3. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatność będzie realizowana w PLN, za każdą należycie zrealizowaną dostawę po doręczeniu 

Kupującemu przez Sprzedającego faktury VAT i oryginału Protokołu Zdawczo- 
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Odbiorczego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy – w terminie do 30 dni od 

daty doręczenia, na rachunek bankowy Sprzedającego. 

2. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku Kupującego dyspozycji 

zapłaty. 

3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Kupującego pokrywa Kupujący, koszty 

obsługi powstałe poza bankiem Kupującego pokrywa Sprzedający.  

4. Cena jednostkowa netto nie podlega zmianie przez cały czas trwania niniejszej Umowy. 

§ 4. 

DOSTAWA 

1. Sprzedający zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy poprzez dostawę 

przedmiotu umowy do Kupującego, tj.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej – „PIASTUN” w Piastowie, adres: ul. M. Reja 1, 05-820 Piastów. 

2. Termin dostawy: najpóźniej do 21 dni od dnia podpisania umowy.  

3. Sprzedający zobowiązuje się przekazać przedmiot umowy do Kupującemu na podstawie 

Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, którego oryginał załącza do faktury. 

4. Za termin realizacji dostawy, rozumie się datę podpisania Protokołu Zdawczo- Odbiorczego 

przez Kupującego i Sprzedającego. 

5. Do obowiązków Sprzedającego należy: 

a) dostarczenie na własny koszt przedmiotu umowy odpowiednio oznaczonego, zgodnie              

z obowiązującymi w Polsce w tym zakresie przepisami do Kupującego, z zachowaniem 

terminu dostawy określonego w ust. 2; 

b) pisemne uzgodnienie terminu odbioru przedmiotu umowy; 

c) przekazanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rejestracji pojazdu; 

d) przeprowadzenie szkolenia personelu Kupującego w zakresie użytkowania pojazdu                

i urządzeń w nim zamontowanych. 

6. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć do Kupującego wraz z przedmiotem umowy: 

a) oryginału wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu lub oryginału świadectwa 

homologacji dla typu pojazdu bazowego wraz z kopią danych technicznych, 

b) oryginału wyciągu ze świadectwa homologacji pojazdu po zabudowie, 

c) instrukcję w języku polskim obsługi pojazdu i urządzeń dodatkowych po zabudowie, 

d) kartę pojazdu, 

e) książkę gwarancyjną pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, 

f) książkę przeglądów serwisowych, 

g) dwa komplety kluczyków, 

h) wykaz wyposażenia i akcesoriów, 
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i) świadectwo homologacji oraz inne niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu 

na terenie naszego kraju. 

7. Wykonawca pokrywa koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy w trakcie 

dystrybucji – do momentu przekazania go Kupującemu. Sprzedający ponosi 

odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie transportu przedmiotu umowy 

do miejsca dostawy. 

8. Kupujący, przed podpisaniem Protokołu Zdawczo- Odbiorczego zastrzega sobie prawo 

sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonego przez Sprzedającego przedmiotu 

umowy w celu zbadania zgodności z wymaganymi parametrami technicznymi określonymi   

w SIWZ oraz złożoną ofertą, z którego zostanie sporządzony protokół.  

9. Powodem odmowy odbioru przedmiotu umowy przez Kupującego może być                          

w szczególności :  

a) fakt, iż dany ambulans nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;  

b) fakt, iż w danym ambulansie stwierdzono usterki, których nie da się usunąć w trakcie 

odbioru,  

c) brak wymaganej w SIWZ i niniejszej Umowie dokumentacji.  

10. Przedmiot umowy, który nie spełni warunków odbioru zostanie wymieniony na nowy, 

wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia o wadach, które może 

nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty odbioru przedmiotu umowy. Koszt wymiany 

pokrywa Wykonawca. Z czynności odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad zostanie 

sporządzony dodatkowy protokół odbioru.  

11. Sprzedający w dniu odbioru przedmiotu umowy przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zakupionych pojazdów.  

§ 5. 

GWARANCJA 

1. Sprzedający gwarantuje, że przedmiot umowy przygotowany do odbioru wraz                          

z wyposażeniem będzie funkcjonalny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji.  

2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.  

3. Okres gwarancji i rękojmi na poszczególne elementy ustala się:  

a)  na całość pojazdu  – ….. miesięcy, bez limitu przebiegu w km/motogodzinach,  

b) na perforację elementów nadwozia – nie mniej niż ….. lat,  

c) na powłokę lakierniczą - nie mniej niż ….. lat,  

d) Serwis pogwarancyjny – nie mniej niż ….. lat, 
licząc od daty protokólarnego odbioru przedmiotu umowy.  

4. Warunki gwarancji: 
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a) Naprawy gwarancyjne będą trwać nie dłużej niż 14 dni od daty zgłoszenia, po tym 

terminie Sprzedający przedłuży okres gwarancji o czas niesprawności pojazdu, 

b) Za pełną obsługę, a także realizację, naprawę gwarancyjną i pogwarancyjną w zakresie 

pojazdu bazowego, jak i jego zabudowy odpowiada wyłącznie Sprzedający. 

c) Gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej ambulansu i jego wyposażenia 

wynosi 24 godziny licząc od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Kupującego 

(pismem, telefonem lub faksem) do autoryzowanego serwisu.  

d) Sprzedający zobowiązany jest do każdorazowego dostarczenia zastępczego pojazdu na 

czas naprawy przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 14 dni robocze. Dostarczenie 

zastępczego ambulansu nastąpi na koszt i ryzyko Sprzedającego.  

e) Sprzedający zobowiązany jest do dokonania w okresie gwarancyjnym przeglądów                     

i bezpłatnych napraw przedmiotu umowy zgodnie z instrukcją obsługi. Każda naprawa 

gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji ambulansu lub wyposażenia 

medycznego o czas trwania naprawy.  

f) W przypadku odmowy reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący może złożyć wniosek 

o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego Rzeczoznawcę. Jeżeli reklamacja 

Kupującego będzie uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy 

ponosi Sprzedający. W takim przypadku Kupujący może zlecić naprawę innemu 

podmiotowi.  

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotu umowy 

spowodowane nie przestrzeganiem przez pracowników Kupującego instrukcji obsługi 

ambulansu lub wyposażenia medycznego.  

6. W celu wykonania usług serwisowych personel Sprzedającego uzyska niczym nie 

ograniczony dostęp do przedmiotu umowy w godzinach pracy Kupującego.  

7. Szczegółowe warunki gwarancji, serwisu oraz przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy 

zostaną określone w karcie gwarancyjnej, dostarczonej przez Sprzedającego wraz                         

z przedmiotem umowy.  
8. Postanowienia niniejszego paragrafu określające warunki gwarancji Sprzedający zamieści                  

w treści karty gwarancyjnej, którą przekaże Kupującemu.  

§ 6. 

KARY UMOWNE I WARUNKI ODSTĄPIENIA 

1. Strony ustalają, że w przypadku, opóźnienia dostarczenia przedmiotu umowy do 

Kupującego ponad termin określony zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 2, Sprzedający 

zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1 % łącznej wartość przedmiotu umowy 

określonej w § 2 ust. 1, w za każdy dzień opóźnienia. 
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2. Strony ustalają, że w przypadku, zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub 

ujawnionych w okresie gwarancji Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną                       

w wysokości 0,2% łącznej wartość przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.  

3. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,01 % łącznej wartość 

przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w czasie 

reakcji na zgłoszenie Kupującego, o którym mowa w § 5 ust. 4c) Umowy. 

4. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 1 % łącznej wartość 

przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w naprawie 

gwarancyjnej, o której mowa w § 5 ust. 4a) Umowy. 

5. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartość 

przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Sprzedającego.  

6. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ust. 1, przewyższa 

ustanowioną karę umowną, Kupujący ma prawo żądać dodatkowo odszkodowania                       

na zasadach ogólnych. 

7. Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 

Sprzedający nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

8. Kary umowne określone w ust. 1 Kupujący ma prawo potrącić z należności przysługujących 

Sprzedającemu za dostawę przedmiotu umowy.  

9. W przypadku zwłoki w regulowaniu przez Kupującego płatności, w terminach określonych 

w § 3 ust. 1, Sprzedającemu przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych od kwoty 

niezapłaconej wartości faktury. 

10. Kupujący może odstąpić od niniejszej Umowy w przypadkach, o którym mowa w art. 145 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.  

11. Kupujący może, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym odstąpić od 

Umowy, jeżeli:  

a) Sprzedający bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy lub nie kontynuuje jej, 

pomimo dodatkowego wezwania Kupującego złożonego na piśmie;  

b) Sprzedający wykonuje dostawę niezgodnie z Umową; 

c) Sprzedający nie dostarczy dokumentów koniecznych do dopuszczenia pojazdu do ruchu 

drogowego lub jeśli będzie zalegał z dostawą przedmiotu umowy dłużej niż 30 dni od 

wymaganego terminu. 

12. Kupujący może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca,                 

w inny niż w ust. 11 sposób, rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy, niezależnie od 

zaistniałych przesłanek. 
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13. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

14. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, z podaniem merytorycznego 

uzasadnienia, pod rygorem jego nieważności.  

§ 8. 

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY 

1. Zmian i uzupełnień umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy 

czym zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Kupujący zastrzega 

sobie możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej 

konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 

140 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p.: 

a) w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia Umowy,                  

a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Kupującego zakresu przedmiotu 

Umowy zmianie ulegną postanowienia Umowy dotyczące przedmiotu Umowy i jego 

zakresu, wynagrodzenia Sprzedającego, jego rozliczenia oraz obowiązków 

Sprzedającego i warunków gwarancji,  

b) zmiana warunków i terminów dostawy przedmiotu umowy – zmiana ta jest możliwa                 

w przypadku uzyskania przez Kupującego zgody na wydatkowanie środków 

budżetowych ponad określony termin dostawy oraz zmiany te mogą wystąpić na skutek 

negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizację dostaw, trudności 

transportowych, trudności produkcyjnych, trudności celnych oraz uwarunkowań 

społecznych (petycje, odwołania, strajki itp.);  

c) zmiana terminu na przedłożenie Kupującemu dokumentów stanowiących podstawę do 

dokonania zapłaty, tj. faktury, kopii wyciągu ze świadectwa homologacji dla samochodu 

bazowego lub kopii świadectwa homologacji dla typu pojazdu bazowego wraz z kopią 

danych technicznych, podpisanego przez odbiorcę oryginału Protokołu Zdawczo-

Odbiorczego – zmiana ta jest możliwa w przypadku posiadania przez kupującego 

środków finansowych umożliwiających dokonanie zapłaty po określonym terminie 

dostawy;  

d) w razie zmiany przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy i które 

wywołują potrzebę zmian postanowień Umowy, zmianie ulegną stosowne postanowienia 

Umowy w odpowiednim do zmian przepisów zakresie, 
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e) w razie wystąpienia siły wyższej, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki, demonstracje, zmianie ulegną postanowienia Umowy dotyczące 

terminu obowiązywania Umowy; 

f) w razie zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy, na których zasoby 

Sprzedający powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 21 ust. 1 

ustawy; 

g) w razie zmiany obowiązującej stawki VAT; 

h) w razie zmiany danych Sprzedającego (np.: zmiana siedziby, adresu i nazwy podmiotu 

świadczącego przedmiotową dostawę) związana z wewnętrzną reorganizacją w ramach 

prowadzonej działalności lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po 

stronie Sprzedającego, np.: w formie sukcesji uniwersalnej, 

2. Kupujący zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku: 

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mające wpływ na przedmiot i warunki 

umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Sprzedającego i/lub Kupującego 

skutkująca brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy; 

b) powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą 

stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy; 

3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Kupującego lub 

Sprzedającego, za zgodą obu stron (z wyjątkiem zmiany określonej w ust. 1 pkt. a) – 

do wyłącznej decyzji Kupującego) i zostaną wprowadzone do umowy aneksem. 

§ 9.  OSOBY ODPOWIEDZIALNE 
 
1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy z prawem do podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego ze Strony Kupującego jest/są:  

……………………………………………... tel. ……………………………………  

2. Osobą wyznaczoną do kontaktów podczas realizacji niniejszej umowy ze strony 

Sprzedającego  jest/są:  

…………………………………………….. tel. ……………………………………  

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprzedający nie może bez uprzedniej zgody Kupującego przenosić na osoby trzecie 

wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na 

podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej 

innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w 

tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością.  
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2. Sprzedający nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Kupującego  

z tytułu niniejszej Umowy bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, ani ustanawiać na 

nich zastawów bez zgody Kupującego. 

3. W przypadku, gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwią którejkolwiek ze Stron chwilowe 

wykonanie zobowiązań umownych, ustalone terminy zobowiązań umownych będą 

przesunięte o czas trwania okoliczności "siły wyższej" oraz odpowiednio o czas trwania jej 

skutków, z uwzględnieniem poniższych postanowień: 

3.1. Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, 

nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy. 

3.2. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych 

zobowiązań umownych w związku z okolicznościami "siły wyższej", zobowiązana jest  

w terminie 14 dni od daty zaistnienia ww. okoliczności poinformować drugą Stronę  

w formie pisemnej o tych okolicznościach. 

3.3. Gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze 

swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 30 dni, druga Strona umowy jest 

upoważniona do odstąpienia od umowy. 

a. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach „siły wyższej” stopień jej 

wykonania i końcowe rozliczenie powinno być uzgodnione i potwierdzone przez obie 

Strony umowy; 

b. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

 w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, 

Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedającemu przysługuje 

wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy. 

4. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku lub na podstawie niniejszej umowy  

i nierozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Kupującego. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla 

Kupującego i Sprzedającego. 

 SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY: 

 


