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Załącznik nr 5 do SIWZ

U M O W A Nr …..../ZEC/2020 - projekt
Zawarta w dniu …………….….. pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, KRS 0000171618
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy, NIP 867-000-31-34, zwanym dalej
„Zamawiającym” reprezentowanym przez :
1. …………………………………………………
2. ………………………………………………..
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...……., zwanym dalej „Dostawcą” lub „Wykonawcą”
reprezentowanym przez :
1. …………………………………….……
2. ………………………………………..
Stosownie do dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, w trybie zamówienia publicznego – dostawy – o wartości
nieprzekraczającej równowartośd kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówieo publicznych, na „Dostawa kołowej ładowarki
hydraulicznej teleskopowej, przeznaczonej do ekologicznej kotłowni o mocy 8 MW
opalanej zrębką drewna PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie.”
została zawarta umowa następującej treści:
§1
[przedmiot umowy]
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (wszystkie zastosowane do produkcji
zespoły, podzespoły i elementy będą fabrycznie nowe, wyprodukowane wyłącznie z nowych
i nieregenerowanych części) kołowej ładowarki hydraulicznej teleskopowej, przeznaczonej do
gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków w Nowej Dębie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) PARAMETRY PODSTAWOWE
- Fabrycznie nowa i wykonana z nowych części, wyprodukowana nie wcześniej niż
w 2019 r. (nie wcześniej niż jeden rok przed dostawą)
- Maksymalny udźwig 3400 kg
- Wysokośd podnoszenia min. 6,80 m
- Zasięg wysięgnika min. 3,5 m
- Udźwig przy maksymalnym zasięgu min. 1100 kg
b) WYMIARY
- Wysokośd 2300 mm - 3000 mm
- Szerokośd 2300 mm - 2600 mm
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- Prześwit 400 mm - 450 mm
c) NAPĘD
- Napęd na 4 kola z możliwością rozłączania napędu osi
d) SILNIK
- Diesel o mocy znamionowej min. 81 kW z wtryskiem bezpośrednim, chłodzony cieczą,
turbodoładowany
- Pojemnośd skokowa 3400 - 4500 cm3
- Norma emisji spalin min. Stage IIIB I Tier 4i
e) UKLAD HAMULCOWY
- Hamulce zasadnicze przynajmniej przedniej osi.
f) UKLAD KIEROWNICZY
- wspomagany hydraulicznie
- promieo skrętu 3500 mm - 4300 mm
- obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania – przednia oś skrętna, obie osie skrętne,
tryb kraba,
g) UKLAD ELEKTRYCZNY i OSWIETLENIOWY
- Instalacja elektryczna 12V
- oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami umożliwiające poruszanie się po
drogach publicznych
- min. dwa światła robocze z przodu mocowane na poziomie dachu kabiny
- min. dwa światła robocze z tyłu mocowane na poziomie dachu kabiny
- oświetlenie wnętrza kabiny
- światło ostrzegawcze koloru pomaraoczowego na kabinie
- Wspomaganie zimnego rozruchu
h) OPONY
- Rozmiar R24
i) KABINA
- Wyciszenie ≤ 80 dB(A)
- Klimatyzacja
- Fotel operatora regulowany, amortyzowany pneumatycznie
- Zwijalny pas bezpieczeostwa
- Wycieraczka szyby przedniej
- Jedno gniazdo elektryczne
- Lusterko wsteczne z boku oraz z tyłu
- Wielofunkcyjny wyświetlacz układu monitorowania parametrów pracy, wskaźnik
wykorzystania maksymalnej stabilności,
- Automatyczna blokada wysięgnika przy osiągnięciu stabilności granicznej
- Komplet fabrycznych gumowych dywaników podłogowych
- Krata ochronna szyby przedniej - demontowalna
j) ZBIORNIKI
- Zbiornik paliwa z zamykanym korkiem o pojemności ≥ 120 l
- Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności ≥ 100 I
k) POZOSTALE
- Pojazd przystosowany do poruszania się po drogach publicznych
- Sygnalizacja dźwiękowa biegu wstecznego
- Błotniki kół przednich
- Pełne błotniki kół tylnych
- Uchwyt holowniczy z tylu
- Zaczep mechaniczny do przyczepy rolniczej z tyłu
- Wydech spalin w tylnej części kabiny skierowany do góry
- Gaśnica z atestem
- Apteczka samochodowa
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- Podstawowy zestaw narzędzi do obsługi pojazdu
- Zestaw niezbędnych kluczy z zakresu podstawowej obsługi pojazdu
l) OSPRZĘT
- Hydrauliczne szybkozłącze z odpinaniem i zapinaniem osprzętów
- Łyżka chwytakowa z listwą do materiałów lekkich o pojemności nasypowej od 2,0 m3
do 3,0 m3
- Łyżka do robót ziemnych z zębami o pojemności nasypowej od 1,5 m3 do 2,0 m3
- Widły hydrauliczne o regulowanym rozstawie z ramą nośną (karetką)
2.

W ramach wynagrodzenie umownego Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezterminową
dokumentację niezbędną do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy w języku polskim,
a w przypadku instrukcji sporządzonej w innym języku wraz z ich tłumaczeniem na język
polski.

3.

Przy wykonywaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu, na
każdym jej etapie, wszelkich informacji związanych z wykonywaniem Umowy, w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej w zależności od wyboru Zamawiającego.

4.

Wszelka dokumentacja związana
sporządzana w języku polskim.

z

realizacją

umowy oraz

korespondencja

będzie

§2
[termin realizacji]
1.

Termin wykonania zamówienia wynosi 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

2.

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu
zdawczo-odbiorczego.
§3
[odbiór]

1.

Dostawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do dostarczenia
przedmiotu umowy, co najmniej 3 dni przed terminem planowanej dostawy.

2.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu, przez Wykonawcę i na jego koszt, do
siedziby Zamawiającego ł a d o w a r k i wymienionej w § 1 p k t . 1 wr a z z kompletem
dokumentacji, m.in. gwarancji, instrukcji obsługi w języku polskim, kart katalogowych.

3.

Wymagane dokumenty:

kompletnego

a) dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcja bezpiecznej obsługi w j. polskim wraz
z niezbędnymi schematami (w formie papierowej i elektronicznej),
b) katalog części zamiennych wraz z rysunkami technicznymi w j. polskim (w formie papierowej
i elektronicznej),
c) informację o wymaganych okresach, przy których wymagane jest wykonanie przeglądów wraz
z informacją o wymaganiach dla materiałów eksploatacyjnych (producent, parametry),
d) karta gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji

4.

Warunkiem dokonania odbioru będzie stwierdzenie przez Zamawiającego spełnienia przez
Dostawcę wszystkich wymogów zawartych w umowie oraz ofercie Wykonawcy.

5.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające, zgodnie
z przeznaczeniem, użytkowanie ładowarki lub oferowana ładowarka nie będzie zgodna
z umową oraz ofertą, Zamawiający przerwie odbiór do czasu usunięcia wad lub
dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z ofertą.
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6.

Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy,
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również termin na usunięcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub niezgodności z umową lub/i ofertą. Po usunięciu
wad lub niezgodności z umową lub/i ofertą, jeżeli takie okoliczności wystąpiły Zamawiający
podpisze protokół zdawczo-odbiorczy nie zawierający wad.

7.

Z dniem podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy,
następuje przeniesienie jego własności na Zamawiającego. Do chwili podpisania przez Strony
protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiot umowy będzie pozostawał w posiadaniu
Wykonawcy. Koszty przechowywania i ochrony oraz ryzyko jego utraty lub uszkodzenia bez
względu na przyczynę, aż do chwili podpisania protokołu przekazania ponosi Wykonawca.
§4
[wynagrodzenie]

1.

Zamawiający zapłaci Dostawcy
ryczałtowe w wysokości:

za

wykonanie

przedmiotu

umowy

wynagrodzenie

......................................................... zł brutto
słownie: .....................................................................................................................................
w tym należny podatek VAT …… %, ................................................... zł
słownie: .....................................................................................................................................
......................................................... zł netto
słownie: .....................................................................................................................................

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie
Dostawca, w związku z należytym wykonaniem niniejszej umowy i nie będzie podlegać
zmianie w trakcie trwania Umowy.

3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszelkie ryzyka i obejmuje wszelkie
ewentualne roszczenia Wykonawcy związane z realizacją Umowy, w tym m.in. wszelkie
podatki, opłaty skarbowe, opłaty celne i inne opłaty nakładane na Wykonawcę i jego
pracowników w związku z działalnością związaną z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

4.

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu lub
kosztów realizacji przedmiotu umowy.

5.

W przypadku Wykonawcy zagranicznego, podatek VAT
z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa.

jest

płacony

zgodnie

§5
[rozliczenie przedmiotu umowy]
1.

Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół zdawczoodbiorczy.

2.

Zamawiający zapłaci fakturę VAT w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.

3.

Za dzień zapłaty uznaje się obciążenie rachunku Zamawiającego poleceniem zapłaty.
§6
[gwarancja i rękojmia za wady]

1.

Okres gwarancji i rękojmi na dostarczony pojazd/urządzenie specjalne [określenie pojazdu]
wynosi …….. miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

2.

Czas realizacji serwisu od momentu zgłoszenia - do ………. godzin [wg SIWZ/Oferty];
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3.

Czas usunięcia usterki w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym - do …….. dni roboczych
[wg SIWZ/Oferty];

4.

W czasie okresu gwarancyjnego W ykonawca
gwarancyjne były wykonywane nieodpłatnie.

5.

Strony zgodnie ustalają, iż do gwarancji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży,
z zastrzeżeniem postanowień umowy.

6.

Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą przedmiotu umowy przekazać Zamawiającemu
książkę gwarancyjną dla kompletnego pojazdu. Dokument gwarancji nie może zawierać
postanowień mniej korzystnych od umownych postanowień.

7.

Gwarancja obejmuje wszystkie wady ujawnione podczas eksploatacji przedmiotu umowy
w okresie gwarancyjnym, powstałe pomimo użytkowania przedmiotu umowy zgodnego
z instrukcją obsługi i instrukcją eksploatacji i zaleceniami Wykonawcy.

8.

W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z udzieloną przez Wykonawcę gwarancją
i rękojmią, w tym m.in. transportem pojazdu lub serwisowanych elementów pomiędzy serwisem,
a Zamawiającym ponosi Dostawca zestawu.

9.

W przypadku wystąpienia wady pojazdu Wykonawca w ramach gwarancji obowiązany jest do
usunięcia wady poprzez jego naprawę lub do dostarczenia innego nowego pojazdu wolnego od
wad.

zapewni,

aby

wszystkie

naprawy

10. Wykonawca powinien dysponować co najmniej jednym punktem serwisowym zlokalizowanym
na terenie Polski.
11. Odbiór i przesłanie do serwisu uszkodzonych elementów pojazdu specjalnego/urządzenia
specjalnego maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
12. Czas przeznaczony na naprawy gwarancyjne nie dłuższy niż 14 dni roboczych liczone od
momentu dostarczenia do serwisu.
13. W uzasadnionych przypadkach i za pisemną zgodą Zamawiającego czas usunięcia wady,
o którym mowa w ust. 12, może być dłuższy niż określony w ust. 12.
14. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, w terminie określonym w ust. 12
Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia przedmiotowych wad we
własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a wszelkimi kosztami z tego
tytułu obciąży Wykonawcę. Powyższe nie będzie powodować utraty gwarancji.
15. Okresy gwarancji i rękojmi biegną od nowa począwszy od każdorazowej wymiany pojazdu.
W przypadku wymiany danego elementu, części, zespołu bądź podzespołu na nowy wolny od
wad, okresy gwarancji i rękojmi biegną od nowa w stosunku do tego elementu.
Za datę ukończenia naprawy gwarancyjnej uważa się dzień podpisania bez zastrzeżeń
protokołu reklamacyjnego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
potwierdzając w ten sposób usunięcie zareklamowanych wad i pełną sprawność pojazdu.
§7
[gwarancja należytego wykonania umowy]
1.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto, określonej w § 4 ust. 1, co stanowi kwotę […]
(słownie: […]).

2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie […].

3.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna wnoszone jest w oryginale i wymaga
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zaakceptowania treści przez Zamawiającego.
4.

Termin ważności zabezpieczenia wykonania umowy w kwocie odpowiadającej 70 % kwoty,
o której mowa w ust. 1 powinien przekraczać o co najmniej 30 dni terminy realizacji kompletnej
dostawy pojazdu/urządzenia, potwierdzonego przez Strony podpisaniem protokołu zdawczoodbiorczego.

5.

Termin ważności zabezpieczenia wykonania umowy w kwocie odpowiadającej 30 % kwoty,
o której mowa w ust. 1 powinien przekraczać o co najmniej 30 dni termin gwarancji i rękojmi za
wady.

6.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi.

7.

Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez
Zamawiającego należytego jej wykonania, z zastrzeżeniem ust. 4, z tym, że kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości
zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
gwarancji/rękojmi za wady.

8.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi poprzez dokonanie przelewu
wpłaconej na konto Zamawiającego kwoty zabezpieczenia albo poprzez zwrot oryginału
dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
w formie innej niż pieniężna.
§8
[kary umowne]

1.

Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy. Kary naliczane będą w następujących wypadkach
i wysokościach:
1)

za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego (brutto) za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego § 2,

2)

za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy –
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień opóźnienia liczony
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3)

za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca/Dostawca ponosi
odpowiedzialność – 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie,

2.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę kary umowne naliczone do dnia
odstąpienia nadal są należne.

3.

W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5.

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy należnego za realizację przedmiotu umowy lub z zabezpieczenie
należytego wykonania umowy.
§9
Odpowiedzialność

1.

Wykonawca na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym ponosi pełną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
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2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich, oraz
wobec osób trzecich przez cały okres gwarancyjny wskutek wady lub awarii pojazdu.

3.

Wykonawcę obciąża obowiązek naprawienia szkody, obejmującej koszty uszkodzonego mienia
Zamawiającego lub osób trzecich powstałe wskutek winy Wykonawcy w trakcie wykonywania
czynności dostawy.
§ 10
Cesja praw i wierzytelności

1.

Przeniesienie praw Wykonawcy wynikających z umowy na osoby trzecie wymaga uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

2.

Przeniesienie obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy na osoby trzecie jest
dopuszczone wyłącznie w przypadku następstwa prawnego pod tytułem ogólnym. Jakakolwiek
cesja dokonana przez Wykonawcę bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiającego
stanowić będzie także istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy, a tym samym może
stanowić podstawę do jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.

4.

Zamawiający oświadcza, iż wszelkie wierzytelności pieniężne przysługujące mu od Wykonawcy
w ramach umowy, w tym w szczególności wierzytelności z tytułu kar umownych, odszkodowań
lub udzielonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, mogą być przedmiotem cesji na
co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. O dokonaniu wspomnianej powyżej cesji
wierzytelności Wykonawca będzie każdorazowo pisemnie informowany. Dokonanie przez
Zamawiającego wspomnianej powyżej cesji wierzytelności nie wymaga odrębnej zgody
Wykonawcy.
§ 11
[odstąpienie od umowy]

1.

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie
cywilnym.

2.

Zamawiający, niezależnie od prawa odstąpienia na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa może odstąpić od umowy, w całości lub w części:
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku Dostawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
1)

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny
z umową, pomimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i wyznaczenia mu
dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu – prawo do odstąpienia może być
wykonane w terminie do 60 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.

3.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.

Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą jego doręczenia Dostawcy.
§ 12
[prawo właściwe i rozwiązywanie sporów]

1.

Prawem właściwym dla stosunków zobowiązaniowych Stron w ramach realizacji umowy jest
prawo polskie. Spory mogące wyniknąć z jej realizacji Strony poddają jurysdykcji sądów
polskich.
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2.

Właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

3.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13
[zmiana adresu Dostawcy]

1.

W przypadku zmiany adresu Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania
Zamawiającemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

2.

W przypadku nie powiadomienia przez Dostawcę Zamawiającego o zmianie adresu
wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez
niego danymi strony uznają za doręczoną.
§ 14
[zmiana umowy]

1.

Zamawiający, stosownie do art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy,
wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgodą obu Stron, wyrażoną
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian do umowy, w następujących przypadkach:
•

zmiany wysokości wynagrodzenia umownego Wykonawcy w sytuacji, gdy
wprowadzenie zmian będzie następstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym
zmianie ulegnie kwota VAT i kwota wynagrodzenia brutto natomiast wartość
wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian;

•

wystąpienia potrzeby zmiany umowy na skutek okoliczności niezależnych od Stron,
których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub okoliczności zaistnienia
Siły wyższej;

•

nastąpią zmiany w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych,
funkcjonalnych pojazdu na parametry bardziej nowoczesne lub technicznie lub
ekonomicznie uzasadnione dla Zamawiającego;

•

konieczności zmian w dokumentacji lub konstrukcji pojazdu spowodowanych zmianami
w przepisach prawa, normach, dyrektywach i standardach, lub zmianami w wiedzy
technicznej, gdy zmiany te nastąpiły w okresie między złożeniem oferty przez
Wykonawcę, a chwilą dopuszczenia do eksploatacji, w zakresie w jakim zmiany mają
wpływ na realizację umowy;

•

konieczności wprowadzenia innych zmian do umowy niż wyżej wymienione,
spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach, standardach
lub zmianami w zakresie wiedzy technicznej, technologicznej lub funkcjonalnej;
§ 15
[egzemplarze umowy]

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

