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Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert 

 

UMOWA NR …………………………………… 

na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż poszczególnych elementów 

oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach Samodzielnego 

Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie 

 

 

zawarta w dniu ……………………………..… r. w Szczecinie pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie  

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4, 71-455 Szczecin,  

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003593, NIP 

851-25-37-954; REGON 000290274, numer rejestrowy BDO 000028674 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Małgorzatę Usielską 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a  

………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą ………………………………………………………………, zarejestrowanym 

w Sądzie Rejonowym ……………………………………………. Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS…………………………………………., 

NIP……………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………. 

zwaną dalej “Wykonawcą”,  

 

o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu 

poszczególnych elementów oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego w 

obiektach w obu lokalizacjach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Szczecinie, zgodnie z warunkami określonymi w: 

a) Zaproszeniu do składania ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, 

b) Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do 

umowy, 

c) Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, 

d) Zamówieniach składanych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zapewni w ramach zamówienia: 

a) projekt i wykonanie elementów oznakowania zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, 
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b) dostawę i montaż oznakowania w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wszystkie warunki wykonania umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, 

według najwyższych profesjonalnych standardów, zgodnie z wszelkimi 

wskazówkami przekazywanymi przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje 

się do aktywnej współpracy z Zamawiającym (Działem Gospodarczym) w trakcie 

całego okresu realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot umowy w taki sposób, aby nie 

naruszyć prawa innych osób, w szczególności praw autorskich do cudzego 

utworu. 

6. Wszystkie elementy przedmiotu umowy określone w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy będą fabrycznie 

nowe, nieużywane oraz wolne od wad. 

7. Prace montażowe będą prowadzone na czynnych obiektach, w sposób 

niepowodujący utrudnień w funkcjonowaniu Szpitala prowadzonego przez 

Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 

do 14:00. 

 

§ 2 

1. Zamawiający każdorazowo złoży Wykonawcy zamówienie drogą elektroniczną na 

adres e-mail ……………………………………………… określając rodzaj, ilość i 

treść zamawianych towarów oraz ewentualnie pilny charakter zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówień złożonych przez 

Zamawiającego przy pomocy własnego wykwalifikowanego personelu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 5 dni licząc od daty złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego do przedstawienia projektu do akceptacji 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany aż do czasu ostatecznej akceptacji projektu przez 

Zamawiającego do uwzględnienia uwag Zamawiającego do projektu w terminie do 

3 dni licząc od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego  

5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 14 dni od dnia zaakceptowania 

projektu bez uwag przez Zamawiającego do wykonania, dostawy i montażu 

przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) utrzymania ładu i porządku w miejscu wykonywania montażu oznakowania, 

b) uzgadniania (z odpowiednim wyprzedzeniem) z Zamawiającym terminów prac 

mogących skutkować utrudnieniami w pracy Szpitala prowadzonego przez 

Zamawiającego. 

7. Dostawa przedmiotu zamówienia do obu lokalizacji Zamawiającego realizowana 

będzie transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 

8. Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty przedmiotu 

zamówienia w transporcie oraz w trakcie montażu do chwili sporządzenia i 

podpisania protokołu odbioru bez uwag przez obydwie strony. 
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9. Odbiór przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie protokołu 

odbioru w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron. 

10. Odpowiedzialność za przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę 

przechodzi na Zamawiającego w momencie podpisania protokołu odbioru bez 

uwag.  

11. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru całości lub części 

przedmiotu zamówienia, jeżeli będzie niekompletny, będzie posiadać jakiekolwiek 

wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia lub nie będzie odpowiadać treści 

oferty złożonej przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający wskaże w 

protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru całości lub części przedmiotu 

zamówienia oraz według własnego wyboru - może wyznaczyć Wykonawcy nowy 

termin wykonania przedmiotu zamówienia lub powierzyć jego wykonanie innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 3 

1. Z tytułu realizacji zamówień złożonych przez Zamawiającego Wykonawcy 

przysługuje  wynagrodzenie ryczałtowe określone w Formularzu ofertowym. 

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, tj. w szczególności koszty zaprojektowania, wykonania, transportu, 

montażu, przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do wykorzystywania 

przedmiotu zamówienia. 

2.  Strony zgodnie oświadczają, że łączna kwota wynagrodzenia netto, jaką 

Wykonawca może otrzymać z tytułu realizacji zamówień na podstawie niniejszej 

umowy nie może być wyższa niż ………………. złotych (słownie: ……………… 

złotych ……………… groszy). 

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT w okresie 

obowiązywania umowy wartość wynagrodzenia brutto i podatku VAT określona w 

Formularzu ofertowym ulegnie odpowiedniej zmianie. 

4. Wykonawca wystawiać będzie faktury obejmujące zamówienia zrealizowane na 

rzecz Zamawiającego po odebraniu danego zamówienia przez Zamawiającego bez 

uwag.  

5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać informacje o numerze 

umowy, której dotyczy, zawierać wyszczególnione elementy oznakowania, 

wycenione zgodnie z ceną jednostkową zaoferowaną w Formularzu ofertowym oraz 

posiadać dołączony oryginał protokołu odbioru bez uwag wykonanych zamówień. 

6. Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy 

wynikające z poszczególnych faktur w  terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

poprawnie wystawionej faktury Zamawiającemu do Kancelarii przy ul. Broniewskiego 

2 w Szczecinie, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 4 
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1. Wszelka korespondencja stron będzie kierowana na adresy podane w 

komparycji umowy. 

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o 

każdej zmianie podanych powyżej danych adresowych, pod rygorem uznania za 

dostarczone wszelkich oświadczeń skierowanych listem poleconym na ostatnio 

podany adres lub na ostatnio podany adres e-mail. 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów                                

z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest …………………………….., tel. 

……………………..,  e – mail: ……………………………. 

4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów                           

z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest ……………………………., tel. 

……………………………., e – mail ……………………………. 

5. Zmiana osób, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4 umowy nie stanowi zmiany 

umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego drugiej Stronie 

pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

 

§ 5 

Umowa zostaje zawarta na czas określony 24 miesięcy licząc od daty jej zawarcia, 

przy czym umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu jeżeli całkowite 

wynagrodzenie netto Wykonawcy osiągnie kwotę wskazaną w § 3 ust. 2 umowy 

przed upływem wyżej wymienionego terminu. 

 

§ 6 

1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc 

od dnia odebrania zamówienia przez Zamawiającego bez uwag. 

2. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania usterek przedmiotu zamówienia 

we wszystkie robocze dni tygodnia pod numerem telefonu: …………………….. lub e-

mailem na adres poczty elektronicznej: ………………. Wykonawca jest zobowiązany 

do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego 

w sposób analogiczny do sposobu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. 

3. Termin usunięcia usterki w ramach naprawy gwarancyjnej wynosi 

każdorazowo maksymalnie 3 dni robocze od momentu zgłoszenia danej usterki. W 

uzasadnionych przypadkach termin może ulec zmianie. 

4. Wykonawca każdorazowo zapewni serwis gwarancyjny w miejscu 

użytkowania przedmiotu umowy. W przypadku ewentualnych napraw wykonywanych 

poza siedzibą Zamawiającego, koszty załadunku, wyładunku, odbioru, transportu i 

montażu naprawianego przedmiotu zamówienia lub jego części ponosi każdorazowo 

Wykonawca. Z czynności odbioru przedmiotu umowy po naprawie w innym miejscu 

niż miejsce jego użytkowania, strony sporządzą protokół odbioru. 

5. Wadliwość  przedmiotu umowy lub jego części związana  z koniecznością 

nieistotnej jego naprawy lub jego części, automatycznie przedłuża termin 

obowiązującej gwarancji o  okres, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z 

wadliwego przedmiotu umowy lub jego części. 

6. W przypadku wymiany przedmiotu umowy lub jego części na nowy, lub 

wadliwości przedmiotu umowy lub jego części, związanej z koniecznością istotnej 
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naprawy jego lub jego części – okres gwarancji dla przedmiotu umowy lub jego 

części, każdorazowo liczy się od nowa od daty montażu nowego lub naprawionego  

przedmiotu umowy lub jego części. 

7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia usterki określonego w 

§ 6 ust. 3 i braku dostarczenia przez Wykonawcę elementu zamiennego, 

Zamawiający ma prawo, bez utraty uprawnień gwarancyjnych, usunąć usterki 

własnym staraniem lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają 

Wykonawcę, w szczególności koszty przejazdów, transportu, zużytych materiałów i 

robocizny. 

9. Usunięcie usterki przedmiotu umowy uważa się za skuteczne z chwilą 

podpisania przez obie strony protokołu naprawy gwarancyjnej bez uwag, który 

będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia usterki. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie trzykrotnego wystąpienia tej samej 

usterki przedmiotu umowy (o takich samych objawach) w okresie obowiązywania 

gwarancji. W przypadku czwartego uszkodzenia o takich samych objawach, 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub 

jego części na nowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez 

Zamawiającego. 

11. W przypadku, gdy dostarczony i odebrany przedmiot umowy lub jego część 

nie odpowiada wymaganym parametrom, Wykonawca na własny koszt zobowiązany 

jest do jego wymiany odpowiednio w całości lub w części na właściwy w terminie 7 

dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

12. Udzielenie gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób 

uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy określonych 

w Kodeksie cywilnym. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania 

protokołu odbioru bez uwag. 

13. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę przyczyny zastrzeżenia 

Zamawiającego w odebranym zamówieniu w terminie, Zamawiający może zlecić ich 

usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. Zamawiający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadku nienależytego jej wykonywania 

przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

3. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę za porozumieniem stron. 

4. 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 dnia 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
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może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy 

do dnia odstąpienia. 

 

§ 8 

1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji przedmiotu umowy powstanie utwór w 

rozumieniu przepisów prawa autorskiego, prawa autorskie do utworu i jego 

poszczególnych części (m. in. projektów, grafiki), obejmujące całość autorskich praw 

majątkowych i praw pokrewnych wraz z wyłącznym prawem zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego zostają przeniesione na Zamawiającego 

z chwilą przyjęcia utworu. Za datę przyjęcia utworu uznaje się datę przekazania 

utworu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego przy podpisaniu protokołu 

odbioru.  

2. Przeniesienie praw autorskich następuje w ramach wynagrodzenia 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w Formularzu ofertowym 

i nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie. 

3. Z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalone zostały 

przedmiot umowy i/lub elementy przedmiotu umowy, jak  

i majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy i/lub elementu przedmiotu 

umowy, na następujących polach eksploatacji:   

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia techniką druku oraz wszystkimi 

znanymi technikami w tym wideograficzną, cyfrową i magnetyczną, 

b) w zakresie wielokrotnego użycia, w szczególności użycia do oznaczania w 

innych lokalizacjach i jednostkach Zamawiającego, 

c) w zakresie kopiowania, zwielokrotniania techniką cyfrową, a także wszelkimi 

innymi technikami, 

d) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami poprzez użyczenie i najem 

oryginału lub egzemplarzy, jak również w zakresie powielania, dystrybucji, 

emisji publicznej jak też poprzez Internet  

i inne środki masowego przekazu, nadawania i reemitowania, 

e) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera i gromadzenia danych w 

formie cyfrowej, 

f) w zakresie publicznego wykonania lub publicznego odtworzenia, publicznego 

wystawienia, publicznego wyświetlenia, 

g) w zakresie publicznego udostępniania przedmiotu umowy w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie  wybranym, 

h) w zakresie wprowadzania zmian, modyfikacji i adaptacji przez dowolne 

podmioty. 

4. Z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego również prawo do korzystania i wyrażania zgody na 

korzystanie z przedmiotu umowy i/lub elementu przedmiotu umowy przez inne 

podmioty na polach eksploatacji, o których mowa w § 8 ust. 3 umowy.  

5. W przypadku powstania nowych pól eksploatacji, Wykonawca zobowiązuje się 

przenieść na Zamawiającego także całość majątkowych praw autorskich do utworów 

na powstałych polach eksploatacji. Przeniesienie, o którym mowa w zdaniu 
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poprzedzającym, nastąpi w ramach wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 

Formularzu ofertowym. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich 

praw osobistych do przedmiotu umowy i/lub elementu przedmiotu umowy, według 

potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu korzystania 

z przedmiotu umowy i/lub elementu przedmiotu umowy dla celów, dla których 

przedmiot umowy i/lub element przedmiotu umowy został sporządzony, w 

szczególności na:  

a) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,  

b) dokonywanie zmian i uzupełnień oraz rozpowszechnianie przedmiotu umowy 

w takiej postaci, 

c) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy, 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami. 

7. Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonanie zależnych praw 

autorskich.  

8. Wykonawca zobowiązuje się posiadać pełnię praw autorskich do utworów 

wydawanych Zamawiającemu. W przypadku, gdy podmiot trzeci wystąpi przeciwko 

Zamawiającemu z powództwem o naruszenie praw autorskich do utworów, do 

których prawa Wykonawca przeniósł zgodnie z umową na Zamawiającego, 

Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszystkie koszty, które ten poniósł w związku z 

wszczętym przeciwko niemu postępowaniem, w tym w szczególności wszelkie 

zasądzone od niego należności wraz z kosztami procesu lub kosztami polubownego 

załatwienia sprawy.  

9. Wykonawca oświadcza, iż wykonany przedmiot umowy nie narusza prawa 

innych osób, w szczególności praw autorskich do cudzego utworu. 

10. Postanowienia powyższe stosuje się zarówno do utworu będącego 

przedmiotem umowy jako całość, jak również do utworów wykorzystanych w utworze.  

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar 

umownych: 

a) za opóźnienie w realizacji danego zamówienia w wysokości 10 % wartości 

brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia za każdy przypadek, 

b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia łącznego 

brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2. 

2. Kary umowne podlegają kumulacji. 

3.  Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 

4. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie do 14 dni od daty wystawienia 

noty obciążeniowej przez Zamawiającego z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w 

razie opóźnienia w zapłacie. 
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5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania wszelkich naliczonych kar 

umownych z najbliższego wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

 

§ 10 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania umowy Strony będą starały się 

rozstrzygnąć  polubownie w drodze negocjacji, zaś w przypadku braku porozumienia 

poddadzą je pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu powszechnego w 

Szczecinie ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy oraz jej rozwiązanie wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 

umowy. 

3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest 

możliwa poprzez: 

a) zmianę terminu realizacji wykonania przedmiotu zamówienia o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku: 

 wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie 

można było przewidzieć  pewnością, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających 

wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 

stron, 

 wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w 

szczególności wstrzymania montażu przedmiotu zamówienia, w przypadku 

trwania robót budowlanych w pomieszczeniach, gdzie ma być dostarczony i 

montowany przedmiot zamówienia. 

b) zmianę sposobu wykonania usługi lub obniżenie ceny umownej w przypadku 

gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej 

umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę, 

c) zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten 

sposób, że wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian a zmianie ulega tylko 

wysokość podatku VAT. 

4. Nie stanowią zmiany umowy zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w 

szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 

b) danych teleadresowych, 

c) osób upoważnionych wskazanych w umowie, 

d) danych rejestrowych, 

e) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 
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5. Zbycie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy bez 

zgody Zamawiającego jest nieważne. 

6. Zmiana wierzyciela Zamawiającego dokonana bez zgody podmiotu 

tworzącego Zamawiającego jest nieważna. 

 

§ 12 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających 

z umowy innej osobie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania poufności i tajemnicy 

zawodowej przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez okres gwarancji, a 

także po ich zakończeniu. 

 

§ 14 

Wszystkie dokumenty wymienione w treści umowy, zarówno nazwane jak i 

nienazwane załącznikami, stanowią integralną część umowy. 

 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

 

§ 16 

Umowa została sporządzona  w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 

Załączniki: 

1) Zaproszenie do składania ofert 

2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

3) Formularz  ofertowy 

 

 

 

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

             ZAMAWIAJĄCY:                          WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 


