
 
                                                                                                                 Załącznik nr 3 do ogłoszenia 
Wzór umowy!  

Umowa   NR 

 

          zawarta w dniu ..................2016r.   w Poznaniu pomiędzy: 

 

Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,  
ul. Krysiewicza 7/8 ,61-825 Poznań 
wpisanym do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki zdrowotnej przez 2 Sąd Rejonowy w Poznaniu 
Wydział XIV pod numerem KRS  0000003220 
 
NIP 778-11-28-565 , REGON 630863147 
zwany dalej  „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 

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

 

a 
firmą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)……………………..…………………, z siedzibą 
w …………………...………… przy ulicy ……………………….…………, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………..........………….…… Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………….,  
Kapitał zakładowy i wniesiony …………………(niepotrzebne skreślić) 

NIP …………………….., REGON …………………. 
zwaną dalej  „Wykonawcą”, którą reprezentują: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
lub (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej) 
Imię i nazwisko ……………….…..……….., działającym pod firmą …………..…………..……… z siedzibą 
w …………….…………. przy ulicy ……….….…………......, wpisanym do ewidencji działalności 
gospodarczej ……………………….………pod numerem …..……………..………, 
NIP………………….…REGON ………………….… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Umowa zostaje zawarta zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. 

  
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa ezofagoskopu o parametrach technicznych zgodnych z 

załącznikiem do umowy (specyfikacja techniczna) dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu 

3. Następujące terminy występujące w umowie będą interpretowane we wskazany poniżej sposób: 

1) "umowa" oznacza niniejszą umowę o udzielenie zamówienia publicznego zawartą między 
Zamawiającym i Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej umowy. 

2) "usługi" oznaczają usługi towarzyszące dostawie, takie jak transport i ubezpieczenie, instalacja, 
uruchomienie, pomoc techniczna i szkolenia. oraz wszelkie inne usługi dodatkowe niezbędne 
do wykonania zamówienia. 

3) „strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu; a “strony” 
oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę; 

4) „Miejsce Dostawy” oznacza miejsce lub miejsca dostawy sprzętu lub świadczenia usług 
oznaczone w umowie. 

5)  „sprzęt” – ezofagoskop o parametrach określonych w załączniku do umowy. 
6) „specyfikacja techniczna” – zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych 

sprzętu 



§ 2 
1. Niniejszym Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie 

nowego sprzętu, wymienionego w specyfikacji technicznej na warunkach określonych w niniejszej 
umowie. Wykonawca przyjmując to zamówienie zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i 
przenieść na Zamawiającego własność tego sprzętu, a Zamawiający zobowiązuje się sprzęt ten 
odebrać i zapłacić Wykonawcy uzgodnioną cenę. 

2. Dostarczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się w terminie do 3 tygodni od 
daty zawarcia umowy.  

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) dostarczenia sprzętu na własny koszt i własnym staraniem, 
b) przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,  
c) przekazania Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji 

kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w 
jednostkach służby zdrowia,               

d) przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie 
Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego, 

e) udzielenia gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w § 7 ust. 9 umowy i na warunkach 
wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy , 

f) wykonywania w okresie gwarancji: serwisu gwarancyjnego i okresowych przeglądów (zgodnie 
z wytycznymi producenta sprzętu w tym zakresie), bez pobierania z tego tytułu odrębnych opłat. 

4.   Wartość usług wymienionych w ust. 3 zawarta została w cenie przedmiotu zamówienia. 
 

§ 3 
1. Korzyści i ciężary związane z nabywanym sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego 

utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu 
lub osobie (pracownikowi zamawiającego) wskazanej przez Zamawiającego. 

2. Miejscem dostawy jest miejsce, w którym mieści się siedziba Zamawiającego i sprzęt będzie 
użytkowany. 

3. Za datę wydania sprzętu określonego w załączniku do umowy uznaje się dzień  
w którym nastąpi podpisanie protokołu odbioru oraz zostaną łącznie spełnione poniższe warunki: 

1) wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt do pomieszczeń, wskazanych przez Zamawiającego 
2) przekaże związane z nim dokumenty (karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim 

itp.), 
3) wykonawca przeszkoli wyznaczone przez Zamawiającego osoby w liczbie min. 5 osób, w 

zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu określonego w załączniku do umowy (specyfikacja 
techniczna) 

4) zamawiający w celu potwierdzenia kompletności, prawidłowości działania oraz zgodności 
sprzętu z umową, podpisze protokół odbioru bez zastrzeżeń. 

4. Strony ustalają, że sprzęt o parametrach określonych w specyfikacji technicznej na zasadach 
określonych w § 2 ust. 3 lit. a, b, c uważany będzie za przekazany po podpisaniu protokołu odbioru 
bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę według następujących zasad: 
a) jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający może 

odmówić odbioru oraz podpisania protokołu odbioru i wyznaczyć dodatkowy termin do ich 
usunięcia, 

b) wszelkie czynności dokonania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad  zawarte 
będą w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy, 

c) o fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia pisemnie, żądając jednocześnie wyznaczenia 
terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym, jako wadliwy, 

d) Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady 
uniemożliwiają użytkowanie sprzętu do czasu ich usunięcia, 

e) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru sprzętu najpóźniej w ciągu 48 godzin od 
zawiadomienia go telefonicznie o osiągnięciu gotowości przez Wykonawcę (z wyłączeniem 
soboty i niedzieli). 

§ 4 
1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie sprzętu po jego dostawie.  
2. Sprawdzenie sprzętu będzie polegało na upewnieniu się, że jest on wolny od wad  w rozumieniu § 

6 ust. 2 Umowy. Zamawiający, w obecności przedstawiciela Wykonawcy, dokona sprawdzenia 
funkcjonalności, parametrów i cech, wymaganych w załączniku do umowy, oraz zgodności z 
przedłożoną dokumentacją, na ile będzie to możliwe bez użycia specjalistycznego sprzętu 



pomiarowego lub udziału biegłego. Niezbędna do sprawdzenia sprzętu dokumentacja techniczna, 
a także pomoc ze strony personelu Wykonawcy niezbędna do dokonania sprawdzenia sprzętu, 
będzie dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę, bez ponoszenia z tego tytułu przez 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

3. Po sprawdzeniu sprzętu oraz wypełnieniu przez Wykonawcę pozostałych obowiązków, 
wskazanych w § 2 ust. 3 Umowy na zasadach określonych w § 3 ust. 4 i § 4 ust. 2, zostanie 
sporządzony protokół odbioru, który będzie zawierał w szczególności: 
1) wskazanie sprawdzonego sprzętu; 
2) ewentualnie stwierdzone wady lub oświadczenie o nie stwierdzeniu wad fizycznych, 
3) ocenę zgodności sprzętu z umową i specyfikacją techniczną, 
4) potwierdzenie przeszkolenia personelu Zamawiającego w liczbie wskazanej   w załączniku do 

umowy. 
4. W przypadku, gdy w dokumencie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Zamawiający wyraził 

negatywną ocenę, stwierdził istnienie wad lub nie potwierdził przeszkolenia pracowników uważa 
się, że protokół odbioru sprzętu nie został podpisany bez zastrzeżeń, co jest równoznaczne z tym, 
że w rozumieniu niniejszej Umowy nie wystąpił warunek do uznania, że nastąpiło wydanie sprzętu. 

5. Dokonanie odbioru sprzętu zgodnie z powyższymi postanowieniami umowy nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości sprzętu. 

§ 5 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność materiałów eksploatacyjnych lub części 
zapasowych do sprzętu.  

§ 6 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady sprzętu będącego 

przedmiotem zamówienia. 
2. Przez wadę rozumie się w szczególności: 

1) jakąkolwiek niezgodność sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji 
technicznej, 

2) brak jakiejkolwiek części, 
3) nienależytą jakość materiałów, 
4) nie spełnianie wymogów odnośnie norm technicznych lub wymogów bezpieczeństwa, 
5) brak, nie działanie lub nienależyte działanie jakiejkolwiek funkcjonalności. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu, w 
tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające w tym w szczególności 
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, praw autorskich, patentów, praw 
ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, 
pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób 
trzecich wynikających w szczególności z naruszenia praw własności intelektualnej lub 
przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z 
rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pokryje koszty poniesione przez 
Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami. 

§ 7 
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że sprzęt dostarczony w ramach Umowy jest wolny od 

wad w rozumieniu § 6 ust. 2 Umowy oraz fabrycznie nowy, wyprodukowany najwcześniej w 2016 
r. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne sprzętu. Wykonawca oświadcza, iż na Zamawiającym nie będą ciążyć 
dodatkowe obowiązki takie jak konieczność przeprowadzania konserwacji lub przeglądów przez 
podmioty trzecie, aby możliwym było wykonywanie uprawnień gwarancyjnych, a w przypadku, gdy 
okaże się, że jest inaczej Wykonawca zobowiązuje się zwrócić poniesione przez Zamawiającego 
w związku z tym koszty. 

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, co do jakości sprzętu. 
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy albo od osób przez niego upoważnionych wymiany 

Sprzętu na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy sprzętu, w zależności od wyboru 
Wykonawcy, w terminach wskazanych w załączniku do umowy a jeżeli zaistnieje konieczność 
importu części zamiennych - w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wady.                  

4. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i 
po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 



5. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez 
placówkę zatrudniającą osoby posiadające właściwe kwalifikacje. 

6. Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji przedmiotu umowy trwającego 
powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 

7. Wymiana elementu, części, modułu itp. należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy 
równoważny zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego 
elementu, części, modułu itp. należącego do przedmiotu zamówienia. Uszkodzony element, część, 
moduł itp. nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z 
przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie  
z pełnym okresem gwarancji wskazanym w § 7 ust. 9   

8. Lokalizacja punktu serwisowego (podać nazwę, adres, telefon, e-mail): 
       Zgłoszenia wad należy dokonywać: 

a) telefonicznie/faxem na numer: ………… 
b) pocztą elektroniczną na adres: ………… .  

9. Termin obowiązywania gwarancji na sprzęt wynosi 24 m-ce. 
10. Termin obowiązywania gwarancji: 

a) w przypadku naprawy sprzętu  - ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, 
b) w przypadku wymiany sprzętu – biegnie od nowa od daty wymiany. 

11. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne 
wady sprzętu powstałe później, pod warunkiem, że wady te ujawnią się  
i zostaną zgłoszone przez Zamawiającego w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.  

12. Jeśli Wykonawca, po wezwaniu do wymiany sprzętu i systemu lub usunięcia wad przez 
Zamawiającego, nie dopełni obowiązku wymiany sprzętu na wolny od wad lub usunięcia wad w 
drodze naprawy w terminie określonym w ust. 3 i nie dostarczy sprzętu zastępczego, Zamawiający 
zachowuje uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy i przepisów ogólnych 

§ 8 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy w łącznej wysokości: 

wartość netto: …………………………… zł 
… % VAT ………………………………... zł 
wartość brutto …………………………… zł 
słownie: …………………………………………………………………………...  

 
2. Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez strony protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń. 

3. Zamawiający wypłaci Wykonawcy, z tytułu należnego mu wynagrodzenia, kwoty zgodnie 
z poprawnie wystawioną fakturą VAT w ciągu 18 dni od daty doręczenia Zamawiającemu. 

4. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich. 
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) 

i zawierać będzie określone w przepisach ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz. U. z 2016r. Nr 710 poz. z późn. zm.) i rozporządzenia MF z dnia 03.12.2013r. sprawie 
wystawiania faktur (Dz. U. z 2013r. poz. 1485) a także: 

- nazwa towaru w języku polskim, 

- cenę jednostkową brutto. 

6. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 
 

§ 9 
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w 
części, z uwzględnieniem wymogu wynikającego z art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o 
działalności leczniczej. 

§ 10 
Jeśli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę 
do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie określonym umową, 
Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia 
opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 

§ 11 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 

zapłaci ona karę umowną na następujących zasadach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 



a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za 
każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad, 

c)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady  
- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, 

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy. 

Zapłata kar umownych, o których mowa w pkt. a i b nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
realizacji umowy. 

2. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych w przypadku, gdy wysokość uzyskanej kary nie pokrywa poniesionej szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku: 
a. przedstawił nieprawidłowe lub niezgodne ze stanem faktycznym informacje będące podstawą 

do wypłaty wynagrodzenia, 
b. bez uzasadnienia nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiotu umowy i pomimo 

wezwania go do zmiany sposobu ich wykonywania nadal wykonuje je nienależycie lub wcale 
nie wykonuje, 

c. powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego,  
d. naruszył przy wykonywaniu umowy prawa osób trzecich,  

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku, gdy 
Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

§ 12 
1. Przez „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani zapobiec, 

a które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za „siłę wyższą” uznać należy 
takie wydarzenia, jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, 
pożary, powodzie, działania władz – o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień 
niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez stronę. 

2. W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, mającego negatywny wpływ na prawidłowe 
realizowanie postanowień niniejszej umowy, strona dotknięta „siłą wyższą”, zostaje zwolniona ze 
swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, na czas występowania „siły wyższej”, a 
uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone. 

3. W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, strona, która ze względu na „siłę wyższą” nie może 
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą stronę 
oraz podać dane na temat okoliczności „siły wyższej” oraz ich wpływu na realizację zobowiązań. 

4. Po ustaniu „siły wyższej” strona dotknięta działaniem „siły wyższej”, jest zobowiązana niezwłocznie 
powiadomić pisemnie drugą stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń „siły wyższej”. Po 
otrzymaniu zawiadomienia strony ustalają nowy termin realizacji umowy. 

§ 13 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy wtedy, gdy: 
a. Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz niezgodnie z niniejszą umową, po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego dodatkowego terminu i wezwaniu przez Zamawiającego do należytego 
wykonania umowy. 

b. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy należy w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istniejącemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należytego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 14 
1. Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również wszelkie 

dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej umowy przez 



Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez niżej wskazanych 
przedstawicieli Stron: 
1) ze strony Zamawiającego – …………………………….. 
2) ze strony Wykonawcy –……………………….. 

2. Zmiana wskazanych osób wymaga pisemnego oświadczenia strony, złożonego przez osoby 
upoważnione zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze. 

§ 15 
Zamawiający przewiduje następujące zmiany treści umowy oraz ich sposób dokonywania: zmiany 
umowy wymagają obustronnie podpisanego aneksu, przy czym niedopuszczalne są istotne zmiany oraz 
wprowadzanie nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego (przez zmianę 
niekorzystną Zamawiający rozumie zmianę polegającą na dostarczeniu sprzętu niepotrzebnego i nie 
zgodnego z minimalnymi/ granicznymi parametrami sprzętu określonego w załączniku do umowy – 
specyfikacja techniczna),  
 

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego a 
także przepisy ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 876 ze zm.) 
i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 

§ 17 
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 
§ 19 

Następujące Załączniki, wymienione poniżej, stanowią integralną część Umowy: 
 
- formularz oferty 
- specyfikacja techniczna 
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