
Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

UMOWA - projekt 
dot. Rozszerzenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

 

zawarta w   dniu   ………………...2018r.   w    Łęczycy pomiędzy: 
Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łęczycy z siedzibą pod adresem: 99-100  Łęczyca, ul. Zachodnia 6,  
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :  
Dyrektora - Andrzeja Pietruszkę, 

a  ………………………………………………… z siedzibą pod adresem: 
……………………………………………… 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :  
.............................................................  
.............................................................  
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w oparciu  
o przyjętą ofertę przetargową Strony postanowiły zawrzeć umowę następującej treści: 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zintegrowanych systemów informatycznych 
eksploatowanych w szpitalu w szczególności o moduły : 
- finanse i księgowość, 
- gospodarka magazynowa, 
- środki trwałe, 
- zakupy/sprzedaż, 
- kasa, 
- integracja  z modułem apteka, 
- integracja z modułem kadry i płace funkcjonującym w szpitalu (ENOVA), 
- integracja systemu informatycznego z użytkowanym tomografem komputerowym CANON  

typ TSX-035A/8C AQUILION LIGHTNING.  
2. Zamówienie obejmuje dostawę, instalację, konfigurację, wykonanie wdrożenia oprogramowania 

komputerowego wraz ze szkoleniami oraz serwisem i nadzorem autorskim nad dostarczonym 
oprogramowaniem komputerowym. Przedmiot zamówienia obejmuje także serwis gwarancyjny  
w zakresie działania dostarczonego oprogramowania komputerowego  wraz z niezbędnym sprzętem 
przez okres gwarancji.  

3. Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego 
zamówienia będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitala, w którym musi być zapewniona ciągła 
opieka nad pacjentem oraz musi być zapewniona możliwość wykonywania obowiązków przez 
pracowników Zamawiającego.   

4. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w szczególności w załączniku nr 1 – Opisie 
przedmiotu zamówienia. 

5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ i załącznikach, w szczególności 
Załączniku nr 1 ad SIWZ  – Opis przedmiotu zamówienia  

6. Integralną część Umowy stanowią: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – załącznik Nr 1 do Umowy; 
2) Oferta Wykonawcy z dnia ………… - załącznik Nr 2 do Umowy; 

 
§ 2 

Termin realizacji zamówienia 

1. Realizacja pełnego zakresu zamówienia nastąpi w terminie do 31.12.2018r. 
2. Termin o którym mowa w ust. 1 jest terminem zakończenia realizacji zamówienia wraz z czynnością 

odbioru ze strony Zamawiającego i podpisaniem Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.  



3. Terminy odbioru przedmiotu zamówienia zostaną określone w Harmonogramie realizacji zamówienia, 
o którym mowa w § 3 Umowy. 

4. Miejscem poszczególnych dostaw i odbiorów, o których mowa w Umowie, będą obiekty: Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad 
współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość realizowanych dostaw i terminowość 
wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, wykonać, uzgodnić  
i przekazać Zamawiającemu Harmonogram realizacji zamówienia. 
a) Zamawiający zaakceptuje Harmonogram realizacji zamówienia w terminie do 4 dni roboczych 

od jego przedłożenia przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zgłosić zmiany 
do przedłożonego Harmonogramu. 

b) Wykonawca wprowadzi zmiany w Harmonogramie realizacji zamówienia w terminie do 2 dni 
roboczych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. W przypadku braku akceptacji Harmonogramu realizacji zamówienia przez Zamawiającego, 
Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć realizacji zadań wykonywanych w ramach Projektu. 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w Harmonogramie realizacji zamówienia uwagi 
Zamawiającego. Nieuzyskanie akceptacji ostatecznej wersji Harmonogramu realizacji zamówienia w 
terminie 14 dni od podpisania umowy stanowić będzie podstawę do odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Podpisany przez obie strony Harmonogram realizacji zamówienia stanowi integralną część Umowy. 
Zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich czynnikach,  
które mogą mieć wpływ na realizację umowy. 

 
§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia pracownikom Wykonawcy: 

a) bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę dostępu do informacji, osób  
i dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i w zakresie  
w jakim Zamawiający dysponuje takimi osobami, dokumentami lub informacjami  
- z zastrzeżeniem danych objętych ochroną prawną;  

b) dostępu do własnej siedziby oraz urządzeń i oprogramowania, o którym mowa w niniejszym 
punkcie, w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze lub w innych dniach i godzinach po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.  

2) każdorazowego zawiadamiania Wykonawcy o istotnych czynnikach, o których Zamawiający posiadł 
wiedzę, a które mogą mieć wpływ na realizację Umowy. 

 
§ 5 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za zaniechania jak za własne. Wykonawca 
obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o faktycznym powierzeniu realizacji części zamówienia 
podwykonawcy, wskazując powierzone do realizacji części zamówienia, nazwę i adres 
podwykonawcy, dane kontaktowe, a także wartość zadania powierzonego podwykonawcy  
- tylko w zakresie wskazanym w ofercie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z Protokołem odbioru końcowego oświadczeń 
podwykonawców oraz oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich należności na rzecz 
podwykonawców. Rozliczenie końcowe Wykonawcy z podwykonawcami musi nastąpić przed 
rozliczeniem końcowym z Zamawiającym, co zostanie potwierdzone Zamawiającemu 
oświadczeniami podwykonawców o zapłacie. Do czasu przedstawienia takich oświadczeń  
nie rozpoczyna się bieg terminu do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

 



§ 6 
Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy jest cena ryczałtowa podana w ofercie Wykonawcy. 
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

- netto:  ...........................-zł (słownie złotych: .............................................................................). 

- brutto: ...........................-zł (słownie złotych: .............................................................................). 

- podatek VAT: ...............-zł (słownie złotych: .............................................................................). 
stanowiące podstawę rozliczeń określonych w odpowiednich zapisach Umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, ma charakter stały i nie będzie podlegało 
zmianom z zastrzeżeniem postanowień dotyczących okoliczności i warunków zmian Umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

5. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty nie może 
być podstawą roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej 
Umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy. 

 
§ 7 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, 
płatne będzie po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.  

2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Protokół 
odbioru końcowego, o który mowa w § 9 Umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 
podany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia – do siedziby 
Zamawiającego – prawidłowo wystawionej faktury na podstawie Protokołu odbioru końcowego. 

4. Za termin zapłaty uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia obciążenia swego 
rachunku bankowego.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z kwoty wynagrodzenia za wykonane prace wymagalnych 
zobowiązań wobec Zamawiającego, w tym kar umownych. 

 
§ 9 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Potwierdzeniem zakończenia realizacji zamówienia będzie dokonany Odbiór końcowy przedmiotu 
zamówienia.  

2. Przystąpienie do odbiorów:  
a) przed przystąpieniem do Odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany do przesłania 

Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych przed wskazanym w Harmonogramie realizacji 
zamówienia terminem odbioru, pisemnego zawiadomienia o gotowości do przystąpienia do 
odbioru, który powinien zawierać termin i miejsce rozpoczęcia odbiorów. 

b) w terminie do 1 dnia roboczego przed wskazanym w Harmonogramie realizacji zamówienia 
terminem odbioru, Zamawiający potwierdzi Wykonawcy gotowość do rozpoczęcia odbiorów  
lub poinformuje go o konieczności zmiany terminu rozpoczęcia odbioru. 

c) odbiór rozpocznie się w terminie wskazanym przez Zamawiającego i będzie trwał zgodnie  
z założeniami Harmonogramu realizacji zamówienia. 

3. Obiór przedmiotu Umowy uważa się za dokonany gdy zostanie podpisany Protokół odbioru 
końcowego przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń.  

4. Następny dzień, po terminie podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu obioru 
końcowego, jest uważany za termin rozpoczęcia eksploatacji przedmiotu zamówienia. 

 
§ 1 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Oprogramowanie jest fabrycznie nowe, nie refabrykowane, 
pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości 
jak i funkcjonalności, wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych. Wykonawca zobowiązuje się 
do  dostarczenia pełnej instrukcji obsługi w języku polskim oraz ewentualnej dokumentacji 
technicznej w języku polskim lub angielskim. 



2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady (dalej: gwarancja)  
na okres 12 miesięcy na warunkach określonych w niniejszej umowie i załącznikach. 

3. W ramach ciążących na Wykonawcy zobowiązań gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) usuwania błędów i usterek, 
b) naprawy sprzętu, 

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem następnym po dniu protokolarnego podpisania  
przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa  
w § 9  Umowy bez zastrzeżeń.  

5. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości, określonym w ust. 2 niniejszego 
paragrafu. 

6. Bieg okresu rękojmi dla poszczególnych elementów, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia 
rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru danego urządzenia i jego 
zainstalowania u Zamawiającego. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jeżeli wykonanie Przedmiotu 
Umowy narusza uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa własności, prawa autorskie lub 
prawa pokrewne, lub też jest obciążone prawami osób trzecich. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady zmniejszające wartość lub 
użyteczność przedmiotu umowy ze względu na cel określony w Umowie albo wynikający z 
okoliczności lub z przeznaczenia. 

9. Sposoby powiadamiania, czasy reakcji, i czasy napraw wynoszą: 
a) telefoniczna i zdalna pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych 

z użytkowaniem oprogramowania (Hot-Line) w każdy dzień roboczy w godzinach od 08:00 
do 16:00. 

b) przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń dotyczących błędów krytycznych, błędów i usterek 
za pośrednictwem serwisu Helpdesk pod adresem internetowym ………………………..……. 
oraz pod adresem mailowym ………...……… 

c) usuwanie zgłaszanych przez Zamawiającego błędów i usterek przy zachowaniu następujących 
parametrów: 
- Błąd Krytyczny - czas reakcji wynosi 4 godziny, czas naprawy wynosi 12 godzin. 
- Błąd - czas reakcji wynosi 4 godziny, czas naprawy wynosi 24 godziny. 
- Usterka - czas reakcji wynosi 24 godziny, czas naprawy będzie ustalany przez Wykonawcę 

indywidualnie. 
Czas reakcji i naprawy liczony będzie od momentu zgłoszenia. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do napraw i przeglądów serwisowych systemu nieodpłatnie w okresie 
trwania gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać przeglądu serwisowego co najmniej  
2 razy w roku przez okres trwania gwarancji. 

11. Gwarancja nie obejmuje swoim zakresem usuwania awarii i dysfunkcji spowodowanych: niezgodnym 
z instrukcją użytkowaniem, w tym wykorzystaniem materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych  
o nieodpowiedniej jakości oraz nieprawidłowym środowiskiem pracy włączając w to między innymi 
brak wentylacji lub klimatyzacji, uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej, 
nieprawidłowości pracy urządzeń spowodowanych prowadzeniem napraw, zmian w oprogramowaniu 
dokonanych przez osoby nieautoryzowane przez Wykonawcę, nieprawidłowości związanych z 
użytkowaniem nielicencjonowanego oprogramowania, nieprawidłowości pracy oprogramowania 
związanych z wykorzystaniem sprzętu komputerowego niespełniającego wymogów określonych  
w specyfikacjach, zdarzeń losowych wywołanych awariami urządzeń elektrycznych, grzewczych, 
wodnych, klimatyzacyjnych i innych znajdujących się pobliżu Sprzętu i mogących mieć wpływ na jego 
funkcjonowanie. 

 
§ 11 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania będzie kara umowna. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w terminie realizacji przedmiotu Umowy, o którym to terminie mowa w § 2 ust.1  
b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 2 Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, 
c) za opóźnienie w usunięciu wady dostarczanego oprogramowania w okresie gwarancji i rękojmi 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 2 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wady, 

http://www.agfa.com/poland/serviceandsupport/index.jsp


d) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w §6 ust. 2 Umowy, 

e) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 2 Umowy. 

3. Z innych tytułów bądź, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywistej wartości 
poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych 
zasadach Kodeksu Cywilnego. 

4. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie z zapłaty 
przysługującej tytułem realizacji niniejszej umowy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Wszelkie czynności zmierzające do zmiany wierzyciela pod jakimkolwiek tytułem prawnym 
wymagają pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego w formie 
pisemnej.  
W razie naruszenia niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej 
bezskuteczności czynności przeniesienia wierzytelności. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego 
(w rozumieniu art. 9211-9215 KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej 
umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi 
Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC). W razie 
niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy. 

 
§ 12 

Instruktaże stanowiskowe 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych dla administratorów  
oraz użytkowników zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

§ 13 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:  
a) jeżeli Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni, z przyczyn 

leżących po jego stronie, 
b) jeżeli na skutek postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie całego majątku Wykonawcy 

uniemożliwiające dalszą realizację przedmiotu umowy, 
c) innych przyczyn wskazanych w Umowie lub wynikających z zasad ogólnych prawa cywilnego,  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 
2. W razie zaistnienia 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. 
Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 
dotychczas przez niego części Umowy. 

3. W terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień 
odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane prace. Prace określone w tym protokole podlegają 
odbiorowi na zasadach określonych w § 11 Umowy. 

4. Odstąpienie ma skutek od chwili złożenia oświadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynności 
jeszcze niewykonanych. 

 
§ 14 

Zmiany postanowień umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w następujących przypadkach: 
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie,  

aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, 
zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych aby kwota brutto została zmniejszona  
o nominalną równowartość umniejszenia należności podatkowych wykonawcy, 

b) zmiany organizacyjnej Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy, 



c) przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni 
wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,  

d) zmiany terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia 
nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na prawidłową realizację Umowy 
w pierwotnym terminie, w szczególności gdy: 

− wystąpią zjawiska atmosferyczne niepozwalające na wykonanie zaplanowanych prac w terminie,  

− wystąpi konieczność wykonania prac, od których jest uzależnione prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy, 

e) zmiany terminów wykonania poszczególnych etapów w sytuacji, gdy nie mają wpływu na 
zmianę terminu końcowego realizacji Umowy i za wyłączną zgodą Zamawiającego,  

f) zmiany nazwy, siedziby stron Umowy, numerów rachunków bankowych oraz innych danych 
identyfikacyjnych, 

g) zmiany osób upoważnionych do koordynowania realizacji przedmiotu umowy w imieniu stron, 
h) korygowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 
i) w razie zmian obowiązującego prawa mających wpływ na zasady realizacji Umowy w zakresie 

koniecznym dla dostosowania zasad przyjętych w Umowie do obowiązującego prawa, 
j) w razie zmiany umowy o dofinansowanie w zakresie mającym wpływ na treść niniejszej Umowy 

w zakresie uniemożliwiającym jej wykonanie, w szczególności w razie zmiany terminarza 
realizacji zadania. 

2. Zmiany treści Umowy wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu dopuszczone będą wyłącznie pod 
warunkiem złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od powzięcia 
informacji o wystąpieniu podstaw zmiany Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej możliwości 
opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Wszelkie zmiany treści Umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów pod rygorem nieważności. 
 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. Do prawidłowego i rzetelnego wykonania Umowy strony ustalają następujące osoby do kontaktu: 
a) ze strony Zamawiającego – .......................... 

tel. ………………. e-mail………………… fax……………………. 
b) ze strony Wykonawcy – ………. 

tel. ……………….e-mail………………… fax……………………. 
2. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy możliwa jest na podstawie pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
3. Śródtytuły określone w niniejszej Umowie nie wpływają na interpretację jej postanowień. 
4. Strony Umowy zobowiązują się zachować w tajemnicy informacje jakie uzyskały od siebie w trakcie 

wykonywania Umowy. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych, rozporządzeń wykonawczych oraz SIWZ. 
6. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo i 

rzeczowo dla Zamawiającego. 
7. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
 
 
 

Wykonawca       Zamawiający 
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