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Załącznik nr 1 

 

 

UMOWA DZP / 29 / 2022 

/projekt/ 

 

zawarta w dniu ………………. 2022 r. we Włocławku  

pomiędzy:  

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we 

Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000457089, NIP: 888 31 17 873, REGON: 341411727, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Karolinę Welka 

zwanym dalej Zamawiającym 

a             

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej Stronami  

 

W rezultacie dokonania przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego 

Popiełuszki we Włocławku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 

130.000,00  zł została zawarta umowa, o następującej treści. 

Preambuła 

Strony oświadczają, że: 

1. wyżej wymienione osoby są upoważnione do zawierania umów w ich imieniu, że działają  

w dobrej wierze i zobowiązują się czynić starania w celu skutecznej realizacji postanowień 

niniejszej umowy;  

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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2. zawarcie oraz realizacja niniejszej umowy nie powoduje naruszenia praw osób trzecich,  

a także nie narusza ewentualnych zobowiązań umownych stron oraz obowiązków wynikających 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji/studium wykonalności wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi załącznikami i dokumentami celem uzyskania dofinansowania dla 

projektu p.n.:. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do 

usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego 

księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie 

systemu ochrony zdrowia w  warunkach epidemiologicznych", w ramach konkursu: 

WEZWANIA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W TRYBIE 

POZAKONKURSOWYM 

Nabór nr RPKP.13.01.00-IZ.00-04-10R/22 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 

Oś priorytetowa 13 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii 

COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy 

gospodarki zwiększającej jej odporność 

Działanie 13.1. Odporności systemu ochrony zdrowia 

2. Zakres przedmiotu niniejszej umowy obejmuje w szczególności: 

a) przygotowanie kompletnej dokumentacji/studium wykonalności wraz z załącznikami oraz 

innymi niezbędnymi dokumentami wymaganymi specyfikacją i regulaminem postępowania, 

celem doprowadzenia do uzyskania dofinansowania i podpisania umowy o dofinasowanie 

zgodnie z wymaganiami i terminami opisanymi w wezwaniu do złożenia wniosku, 

b) złożenie w/w dokumentacji w imieniu Szpitala w miejscu i terminie przewidzianym  

w wezwaniu do złożenia wniosku, 

c) opracowywanie i dokonywanie terminowe uzupełnień, odpowiedzi na pytania i uwagi – 

zgodnie z terminami podanymi na pismach Instytucji organizującej 

d) uzupełnienie wszelkich dokumentów celem umożliwienia podpisania umowy  

o dofinansowanie, 

e) dostarczenia Zamawiającemu listy dokumentów koniecznych do przygotowania 

dokumentacji konkursowej, w tym będących załącznikami do wskazanej dokumentacji,  

w czasie umożliwiającym ich przygotowanie. 

§ 2 Oświadczenia stron  

1. Zamawiający oświadcza, że jest należycie umocowany do zawarcia niniejszej umowy a także, 

iż nie toczą się względem niego postępowania administracyjne, sądowe lub sądowo-

administracyjne, mogące mieć wpływ na wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe wystarczające na należyte wypełnienie 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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3. Wykonawca oświadcza, że jest należycie umocowany do zawarcia niniejszej umowy a także, iż 

nie toczą się względem niego postępowania administracyjne, sądowe lub sądowo-

administracyjne, mogące mieć wpływ na wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że w posiada wiedzę, doświadczenie oraz środki niezbędne do 

należytej realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 3 Wykonanie umowy 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do efektywnej współpracy w ramach jej realizacji, 

obejmującej niezwłoczne przekazywanie wszelkich informacji oraz udzielania wyjaśnień 

dotyczących okoliczności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do przesyłania drogą elektroniczną na adres wskazany w § 11 

ust 2 umowy kopii pism oraz informacji otrzymywanych od odpowiednich Instytucji do 

Wykonawcy w przeciągu 1 dnia roboczego od daty ich otrzymania. Poprzez dni robocze  

w rozumieniu zdania poprzedzającego należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w myśl ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r.  

o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 90 z późn. zm.). 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do nieodpłatnego używania jego nazwy oraz logotypu  

w niezbędnych materiałach wytworzonych w trakcie trwania umowy jak również do celów 

promocyjnych związanych z działalnością Wykonawcy, po uprzednim wyrażeniu zgody na 

piśmie przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia w imieniu Zamawiającego pełnej dokumentacji na 

warunkach przewidzianych regulaminem konkursu.  

5. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o materiały oraz 

informacje przekazane mu przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady swojej pracy powstałe w wyniku 

niedokładnego lub/i nierzetelnego przygotowania dokumentacji, w tym w szczególności: 

przeprowadzenie niedokładnego wywiadu z Zamawiającym, nie załączenie dokumentów 

potwierdzających spełnianie danego kryterium zapewniające uzyskanie maksymalnie możliwej 

ilości punktów, niedokładne lub niewystarczające opisanie spełniania kryteriów. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady w wynikach swojej pracy, powstałe na 

skutek przekazania przez Zamawiającego błędnych informacji lub nieprzekazania dokumentów 

lub informacji w wyznaczonym terminie bądź nie spełniania przez Zamawiającego kryteriów 

konkursu, o których został poinformowany przed podpisaniem umowy. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie dofinansowania przez 

Zamawiającego oraz za uzyskanie dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, jak 

również z tytułu odmowy realizacji wniosku z powodu braku środków przeznaczonych na 

wypłatę dofinansowania. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieuzyskanie dofinansowania przez Zamawiającego 

oraz za uzyskanie dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, jak również z tytułu 
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odmowy realizacji wniosku z powodu braku środków przeznaczonych na wypłatę 

dofinansowania, jeśli powyższe spowodowane jest błędami w pracy Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień lub poinformowania Zamawiającego o 

bieżącym etapie prowadzonych prac jak również przewidywanym terminie ich zakończenia. 

Wyjaśnienia oraz informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być złożone 

przez Wykonawcę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, na adres wskazany w § 11 ust. 

1 umowy. 

 

§ 4 Uzupełnienie dokumentacji 

1. W przypadku wezwania do dokonania uzupełnień lub zmian o charakterze formalnym lub 

merytorycznym w przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji, zobowiązany on będzie do 

ich naniesienia oraz przedłożenia kompletnej dokumentacji we wskazanym w wezwaniu 

terminie.  

2. Warunkiem zobowiązania Wykonawcy do naniesienia uzupełnień lub zmian, o których mowa  

w ustępie poprzedzającym jest przesłanie przez Zamawiającego kopii pisma wzywającego do 

uzupełnień w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed upływem terminu, w którym można 

dokonywać uzupełnień.  

§ 5 Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w kwocie: ……………………………………… netto (słownie: 

………………………………………………….zł), płatne w dwóch transzach, według zasad 

wskazanych poniżej: 

1.1.  50% wynagrodzenia opisanego w ust. 1, t.j. …………………………………… zł netto 

(słownie: ………………………………………………………….. zł) po złożeniu wniosku  

o przyznanie dofinansowania zgodnie z regulaminem konkursu; 

1.2.  50% ………………………………………. zł  netto (słownie: 

………………………………………………………..zł) po podpisaniu przez Zamawiającego 

umowy o dofinansowanie. 

1.3. Wynagrodzenie opisane w ust. 1.2 przysługuje Wykonawcy również w przypadku, gdy 

projekt nie uzyska dofinansowania lub zostanie odrzucony z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, t.j. w szczególności: dokumentacja została złożona pomimo, że Zamawiający 

nie spełniał kryteriów, o czym Wykonawca poinformował Zamawiającego w sposób pisemny, 

gdy pomimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej oraz uzyskaniu maksymalne 

możliwej dla Zamawiającego ilości punktów – zabraknie środków na finansowanie tego 

projektu. Realizacja płatności może nastąpić po uprzednim podpisaniu przez Strony 

protokołu rzetelnego wykonania potwierdzającego, że powody braku dofinansowania były 

niezależne od Wykonawcy. 

2. Płatność wynagrodzenia na zasadach opisanych w ustępie poprzedzającym nastąpi na 

podstawie faktury VAT/rachunku doręczonej Zamawiającemu, w terminie 30 dni od daty jej 

doręczenia. 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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3. Kwota wynagrodzenia ujęta w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw 

autorskich do całej opracowanej dokumentacji, przekazanie Zamawiającemu wersji 

elektronicznej całej dokumentacji, w tym w szczególności wersji edytowalnych opracowanych 

w ramach umowy wszelkich dokumentów i opracowań, a także przekaże dostęp do wersji 

elektronicznej dokumentacji w generatorze. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest odpowiednio:  

4.1 w przypadku opisanym w ust. 1.1 - dowód złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania; 

4.2 w przypadku opisanym w ust. 1.2 - podpisana umowa dofinansowania; 

4.3 w przypadku opisanym w ust. 1.3 – informacja o braku uzyskania finansowania wraz  

z uzasadnieniem oraz protokół rzetelnego wykonania sporządzony przez strony 

5. Płatności za usługi na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku będą regulowane 

bezgotówkowo, przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze VAT/rachunku.  

6. Datą płatności będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Strony oświadczają, iż są czynnymi płatnikami podatku od towarów i usług (VAT). 

§ 6 Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w przypadku: 

1.1. opóźnienia w wykonaniu obowiązku, względem terminów: złożenia dokumentacji, udzielenia 

odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na uchybienia, usunięcia wad, uzupełnienia 

dokumentacji: 

1.1.1. nie skutkujące nie otrzymaniem dotacji - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za 

każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie obowiązku;  

1.1.2. skutkujące nie otrzymaniem dotacji - w wysokości wnioskowanej dotacji z tytułu braku 

możliwości uzyskania wnioskowanego dofinansowania;  

1.2. odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 100% 

wynagrodzenia brutto. 

2. Kary umowne, o których mowa w ustępie poprzedzającym zostaną ujęte w formie noty 

obciążeniowej, z zakreślonym terminem płatności, stanowiącej jednocześnie wezwanie do 

zapłaty. 

3. W przypadku wystawienia noty obciążeniowej Zamawiający nabędzie prawo potrącenia kwoty 

w niej ujętej z kwotą należnego Wykonawcy wynagrodzenia, które może wykonać poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. 

4. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wartość kar umownych 

– zastrzega on sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania według reguł określonych  

w Kodeksie cywilnym. 

§ 7 Autorskie prawa majątkowe 

1. Wykonawca w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, z chwilą dostarczenia 

Zamawiającemu potwierdzenia prawidłowego złożenia dokumentacji stworzonej w ramach 

wykonania umowy, w miejscu i terminie przewidzianym specyfikacją konkursu, o którym mowa 

w § 1 przenosi na niego ogół majątkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji wraz  
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z jej późniejszymi korektami lub/i uzupełnieniami, na wszystkich polach eksploatacji 

wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2006r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a w szczególności: 

1) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) digitalizację, wprowadzenie i zapisywanie dokumentacji do pamięci komputerów  

i serwerów sieci komputerowych; 

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie 

do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD; 

4) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony powyżej – 

zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, w tym poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, w tym także za pomocą połączeń internetowych oraz połączeń 

opartych na technologiach telefonii komórkowej; 

5) przekazywanie lub przesyłanie zapisów dokumentacji pomiędzy komputerami, serwerami 

i użytkownikami a także innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków  

i technik; 

6) dystrybucję dokumentacji, w szczególności jej ekspozycję i publiczne udostępnianie  

w środkach masowego przekazu; 

7) korzystanie z dokumentacji w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych. 

2. W ramach ustalonego wynagrodzenia opisanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca 

wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego zależnych praw autorskich, w tym na: 

1) dokonywanie wszelkich zmian dokumentacji, sporządzenie opracowań, a także do 

rozporządzania i korzystania z opracowań bez obowiązku uzyskiwania dodatkowego 

zezwolenia Wykonawcy; 

2) rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań utworów wykonanych  

w ramach umowy, lub z opracowań ich części. 

3. Wykonawca oświadcza, że do powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy 

opracowań stanowiących przedmiot jego ochrony na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 

lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631  

z późn. zm.) przysługiwać mu będzie wyłączne autorskie prawo majątkowe, z zastrzeżeniem 

wymogów określonych w ust. 4 poniżej. 

4. W przypadku, gdy część lub całość prac z zakresu opracowania dokumentacji objętej 

przedmiotem umowy zostanie przekazana do opracowania przez specjalistyczne podmioty, 

autor ponosi odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie jak za własne działanie lub 

zaniechanie 

5. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących mu autorskich praw 

osobistych z wyjątkiem prawa do autorstwa projektu oraz do oznaczania projektu swoim 

nazwiskiem 
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6. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

7. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 

nośników egzemplarzy utworu, bez odrębnego wynagrodzenia. Utwór będzie wydany  

w formie: 

1) papierowej - ilość egzemplarzy, miejsce i termin zgodne ze specyfikacją konkursu opisanego 

w § 1 ust. 2 oraz 1 egzemplarz dla Zamawiającego,  

2) oraz elektronicznej - ilość egzemplarzy, miejsce i termin zgodne ze specyfikacją konkursu 

opisanego w § 1 ust. 2 oraz 2 egzemplarze. dla Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych 

praw autorskich w postaci prawa do integralności utworu (nienaruszalności treści  

i formy) oraz prawa do jego rzetelnego wykorzystania – pod rygorem zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100). 

9. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Wykonawcy.  

10. Wykonawca będzie miał prawo zamieścić materiały ilustrujące wykonanie niniejszej umowy  

w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane materiały nie mogą 

zawierać poufnych lub prawem zastrzeżonych danych Zamawiającego, o ile Wykonawca został 

uprzedzony, iż wskazane dane są poufne lub prawnie zastrzeżone.  

11. Momentem przejścia na Zamawiającego praw autorskich do przedmiotu niniejszej umowy jest 

dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dla przygotowanej dokumentacji. 

12. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe są wolne od wszelkich wad i obciążeń, 

w szczególności nie są przedmiotem zastawu lub innych praw osób trzecich.  

§ 8 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:  

1) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy zgodnie  

z terminami wskazanymi w regulaminie konkursu. 

2) Wykonawca dostarczy dokumentację wadliwą oraz nie usunie stwierdzonych wad, we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

2. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno być złożone drugiej 

stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności 

uzasadniających jego złożenie. 

§ 9 Zachowanie poufności 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych  

z wykonaniem niniejszej umowy. Poprzez zachowanie tajemnicy, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym należy rozumieć w szczególności zabezpieczenie informacji uzyskanych  
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w formie materialnej oraz elektronicznej przed dostępem osób nieuprawnionych a także 

zobowiązanie osób uczestniczących w procesie wykonania umowy do zachowania zasad 

poufności w stopniu nie mniejszym niż wskazane w jej treści. 

2. W przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w ustępie poprzedzającym Strona 

dokonująca na ruszenia zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej 

w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia. 

3. Kara umowna, o której mowa w ustępie poprzedzającym naliczana będzie na okres, w którym 

doszło do naruszenia zasad zachowania poufności oraz ujęta w formie noty obciążeniowej,  

z zakreślonym terminem płatności, stanowiącej jednocześnie wezwanie do zapłaty. 

4. W przypadku wystawienia noty obciążeniowej Zamawiający nabędzie prawo potrącenia kwoty 

w niej ujętej z kwotą należnego Wykonawcy wynagrodzenia, które może wykonać poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

§ 10 Zakaz zmiany wierzyciela 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonać cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego 

na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może również dokonać innych czynności prawnych z osobą trzecią, których 

przedmiotem są zobowiązania Zamawiającego wynikające z umowy, w tym przejęcie długu 

Zamawiającego przez osobę trzecią, przystąpienie do długu Zamawiającego przez osobę 

trzecią, poręczenie przez osobę trzecią za zobowiązania Zamawiającego - bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

§ 11 Kontakt stron 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji 

niniejszej umowy jest ………………………………………… 

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji 

niniejszej umowy jest ………………………………………… 

3. Zmiana danych kontaktowych, wskazanych w ust. 1-2 wymaga powiadomienia drugiej strony  

w formie pisemnej lub elektronicznej. 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie nieważne bądź niewykonalne, 

pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, chyba że bez tych 

postanowień Strony nie zawarłby umowy, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016r. poz. 380 z późn. zm.). 
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4. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony rozwiązywać będą w sposób 

polubowny, przy czym w przypadku braku porozumienia wyłącznie właściwym będzie sąd 

siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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1. Oferta Wykonawcy 
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