
 

 

       

UMOWA  NR WSZ.DZP.262.2…………………../ PROJEKT UMOWY 
zawarta w dniu ……………………………………… 

 
pomiędzy  
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice 
zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Łodzi, pod nr KRS: 0000017228, NIP: 836 10 81 857, REGON: 000657119 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
……………………………………………………………………...,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
………………………., NIP: …………………………,  REGON: ……………………………………….,  
reprezentowaną przez: 
 
1. ……………………………………………………………………………………  
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 

Wykonawca został wyłoniony   w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie 
przekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku  
Prawo zamówień publicznych, znak postępowania: WSZ.DAT.SZP.261.2.129/2022 
 
 
§ 1 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem umowy jest  wykonanie dokumentacji — Ekspertyzy Technicznej dla budynku Pawilonu A WSZ im. 

S.Rybickiego w Skierniewicach, zwanego dalej „Budynkiem“, w tym oceny aktualnego stanu ochrony 
przeciwpożarowej Budynku ze wskazaniem warunków zagrażających życiu ludzi, łącznie z uzyskaniem własnym 
staraniem, wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i ustaleń, proponowanych rozwiązań oraz wystąpień do 
Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wynikających z przepisów ochrony 
przeciwpożarowej i prawa budowlanego, w tym przepisów wykonawczych. 

2. Wskazanie, uzgodnienie na podstawie obowiązujących przepisów rozwiązań zamiennych tub wymagań, które mogą 
być wypełnione w inny sposób niż określone w przepisach ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego. 

3. Ekspertyza techniczna powinna zostać wykonana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 
rzeczoznawcę budowlanego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniem. 

4. Udział w pracach nad Ekspertyzą rzeczoznawcy budowlanego obciąża Wykonawcę. 
5. Do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem umowy, upoważnieni są:............ 

a) ze strony Zamawiającego: …………………………….. 

b) ze strony Wykonawcy: ………………………. ... 
6. Warunkiem wykonania Ekspertyzy jest wcześniejsze przeprowadzenie konsultacji w sprawie zaproponowanych 

rozwiązań zamiennych z Zamawiającym. Zamawiający może się nie zgodzić na rozwiązania zamienne zaproponowane 
w Ekspertyzie  jeżeli będą one niemożliwe do wykonania lub będą niewspółmiernie kosztowne do możliwych 
rozwiązań alternatywnych. 

7. Wystąpienie z wnioskiem i uzgodnienie Ekspertyzy z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży 
Pożarnej w Łodzi  leży po stronie Wykonawcy, który będzie działał w imieniu Zamawiającego na podstawie 
otrzymanego pełnomocnictwa. 

1.1.  Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu Ekspertyzy w wersji do konsultacji 
umożliwiającej jej docelowe przyjęcie w terminie 21 dni od dnia podpisania niniejszej umowy pod rygorem 
możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, bez uprzedniego wezwania do wykonania umowy i 
bez jakiegokolwiek odszkodowania. 

8. Ekspertyza techniczna powinna zawierać w swojej treści m.in. : 
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a) analizę dróg pożarowych wokół budynku, 
b) analizę pozostałych warunków budowlanych pod kątem zabezpieczenia pożarowego z uwzględnieniem 

wszystkich elementów wpływających na ochronę ppoż. budynku, 

c) analizę poprawności zastosowanych wszystkich pozostałych posiadanych już w Budynku urządzeń i instalacji 
ppoż, 

d) opracowanie zakresu prac niezbędnych do eliminacji stanu zagrożenia ludzi w Budynku z uwzględnieniem 
zamierzeń budowlanych dotyczących instalacji i urządzeń oraz wyjść ewakuacyjnych. 

9. Wykonawca  opracuje  Ekspertyzę  w  5  egzemplarzach  w  formie  drukowanej  oraz 2 komplety w formie 
elektronicznej na nośniku CD bądź DVD umożliwiające wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej. 

10. Zakończenie zadania, stanowiącego przedmiot umowy, nastąpi dopiero po uzyskaniu pozytywnego Postanowienia 
Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w zakresie uzgodnienia Ekspertyzy 
technicznej  opracowanej dla Budynku. 

 

 
§ 2 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Obowiązki Zamawiającego: 
1.1. Udostępnianie dokumentów i danych związanych z wykonaniem Ekspertyzy, będących w posiadaniu 

Zamawiającego, a mogących mieć wpływ na zakres i jakość prac objętych przedmiotem niniejszej umowy. 
1.2. Pisemne upoważnienie Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z 

opracowaniem Ekspertyzy i uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, zaświadczeń i pozwoleń. 
2. Obowiązki Wykonawcy: 

2.1. Zrealizowanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
normami i normatywami stosowanymi w ochronie przeciwpożarowej i budownictwie. 

2.2. Wykonanie dokumentacji, która będzie kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu objętego 
Ekspertyzą. Ekspertyza powinna zawierać wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 
wynikającym z przepisów, a także spis wszystkich części dokumentacji. 

2.3. Opatrzenie dokumentacji zawartej w Ekspertyzie, w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że 
dostarczona dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy jest wykonana zgodnie z umową i że jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2.4. Pisemne udokumentowanie konsultacji z Zamawiającym w sprawie zaproponowanych rozwiązań dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej Budynku, w tym rozwiązań zamiennych które będzie realizowana na podstawie 
opracowanej Ekspertyzy. 

2.5. W przypadku niekompletności dokumentacji zawartej w Ekspertyzie, objętej niniejszą umową,   Wykonawca   
zobowiązany   jest   do   wykonania    dokumentacji    uzupełniającej w terminie 7  dni  od doręczenia  
Wykonawcy  wezwania  do uzupełnienia  braków  i pokrycia w całości kosztów jej wykonania pod rygorem 
odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych. 

2.6. Ponoszenie odpowiedzialności za: 
a) przestrzeganie terminów ustawowych i umownych, 
b) uzyskanie i kompletność wymaganych opinii i uzgodnień. 

2.7. Współdziałanie na każdym etapie z Zamawiającym i uwzględnianie jego uwag i spostrzeżeń. 
2.8. Nie ujawnianie informacji i danych związanych z przedmiotem niniejszej umowy. 
2.9. Udzielanie na żądanie Zamawiającego wyjaśnień, w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy,  który  będzie  

realizował  roboty  na  podstawie  opracowanej  Ekspertyzy  oraz w trakcie ich realizacji. 

2.10. Wykonawca zapewnia, że osoby wykonujące Ekspertyzę posiadają niezbędne uprawnienia wymagane 
przepisami prawa oraz są ubezpieczone z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta, 
architekta, inżyniera budowlanego lub z tytułu wykonywania innego zawodu podlegającego takiemu 
ubezpieczeniu. 

3. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań 
umownych. 

 

§ 3  
ODBIORY 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Ekspertyzę zgodną z § 2 ust. 2 — 5 wraz z pisemnym oświadczeniem, ze 
dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć oraz,   ze wykonana    została    zgodnie    z 
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umową,    obowiązującymi    przepisami    i    normami w terminie do dnia ……………………… 
2. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego. 
3. Potwierdzenie przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania, 

podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 
4. Zamawiający, w ciągu 14 dni od daty przekazania przez wykonawcę Ekspertyzy, oceni kompletność dokumentacji i 

przekaże  Wykonawcy  stanowisko,  zawierające  ewentualne  uwagi, z wyznaczeniem jednorazowego terminu na 
usunięcie stwierdzonych wad lub braków. 

5. W razie braku uwag, Zamawiający przekaże Wykonawcy zawiadomienie wskazujące termin podpisania przez strony 
protokołu odbioru Ekspertyzy. 

6. Po usunięciu  w  wyznaczonym  terminie  wad lub braków  i dostarczeniu  poprawionej  Ekspertyzy, o której mowa w 
ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona jej oceny w terminie 7 dni od dnia doręczenia. W terminie 
określonym w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający wyśle Wykonawcy zawiadomienie wskazujące termin 
podpisania przez strony protokołu odbioru. 

7. Strony ustalają, że Zamawiający może zgłosić  braki i wady w dokumentacji do dnia zakończenia realizacji  
przedmiotu  umowy.  Wykonawca   wykonana   dokumentacji   uzupełniającą na   własny koszt   w    terminie    
ustalonym    przez    Zamawiającego    pod    rygorem    odstąpienia    od   umowy i naliczenia kar umownych. 

 
 
§ 4 
PŁATNOŚĆ WYNAGRODZENIA 
1. Zapłata za wykonany przedmiot umowy,  zgodnie z Formularzem oferty wynosi: 

…………………… zł netto, vat: ……%  
…………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………………….).   

2. Wynagrodzenia za wykonaną usługę następować będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 
fakturze w terminie  …………… dni   od daty otrzymania prawidłowo wystawionej, jednakże nie wcześniej, jak po 
otrzymaniu pozytywnego  Postanowienia  Łódzkiego Komendanta   Wojewódzkiego   Państwowej   Straży   Pożarnej w 
Łodzi w zakresie uzgodnienia Ekspertyzy technicznej  opracowanej dla Budynku. 

3. Kwota brutto wynagrodzenia, o którym mowa  w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu umowy, określonego w §1 ust.1. oraz wszelkie koszty utrudnień związanych z realizacją umowy, inne 
opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT, 
zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze. 

4. Faktury można przesyłać drogą elektroniczną na adres: faktury@wsz-skier.pl   
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem 

rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę 
skorygowana, natomiast termin płatności dla usługi, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty 
doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej.  

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązanym do naliczenia i 
odprowadzenia podatku. 

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z faktury Wykonawca uprawniony jest do naliczania odsetek 
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, stosownie do obowiązujących przepisów za każdy dzień 
zwłoki.  

 

 

§ 5  
PRAWA AUTORSKIE 
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do przedmiotu 

niniejszej umowy. 
2. Prawa autorskie wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. 

nr 90, poz. 631 z późn. zm.) przechodzą na Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o 
którym mowa § 4 ust. 3, bez obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca  
udziela zezwolenia  na wykonywanie praw zależnych. 

3. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością autorów Ekspertyzy. 
4. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych Zamawiającemu 
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przysługuje wyłączne prawo do dysponowania Ekspertyzą, jak również w dającej się wyodrębnić części na wszystkich 
polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: 
a) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części dowolną techniką, 
b) wprowadzenie do obrotu oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których dokumentacji utrwalono, 

wprowadzenie dokumentacji do pamięci komputera i na nośniki pamięci, 
c) rozporządzanie, korzystanie z dokumentacji, 
d) udzielenia licencji wyłącznej na wykorzystanie dokumentacji. 

5. Zamawiający będzie miał w szczególności prawo do:wielokrotnego wykorzystania dokumentacji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do włączenia jej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz udostępnienia dokumentacji lub jej części wszystkim zainteresowanym ubiegającym się o uzyskanie zamówienia 
publicznego w zakresie robót budowlanych, wielokrotnego dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego 
zezwalania oraz wykorzystania dokumentacji  i  danych  w  niej  zawartych  w  celu  wykonania  jej  aktualizacji (w 
przypadku gdy utraciła aktualność), adaptacji lub zmian. 

6. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie — Zamawiającemu przysługuje 
prawo rozporządzania i korzystania z dokumentacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a 
prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

 
 

       
  § 6 
KARY UMOWNE 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest  zapłacić 

Zamawiającemu następujące kary umowne: 
a) Za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust 1, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy za każdy dzień zwłoki. 

b) Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Ekspertyzy, w tym w szczególności w przypadku stwierdzenia 
konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych w Ekspertyzie, których konieczność 
przeprowadzenia można było przewidzieć, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Niezależnie od powyższej kary umownej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia należnego do zapłaty za roboty dodatkowe konieczne do wykonania z 
powodu wad Ekspertyzy, oraz zwróci wszelkie inne szkody poniesione z tego tytułu. 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za odstąpienie od 
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto niezrealizowanej części umowy z tym, że odstąpienie od umowy będzie poprzedzone 
wezwaniem do należytego wykonania umowy. 

2. O nałożonych karach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 
3. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w 

przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony 
do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od 
tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest 
większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej. 

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 35% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 
ust. 2. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z 
wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 4, w każdym przypadku powstania uprawnienia do 
żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął 
jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej). 

7. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego 
oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął 
termin do zapłaty wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia część nie została zapłacona. 

8. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania jej zapłaty, 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty. 

9. Kary umowne nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
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zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej. 
10. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą 

rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć ani im 
zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne, 
ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się jednostka itp. W przypadku siły 
wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb 
dalszego postępowania, mając na względzie konieczność poszanowania interesów obu stron. 

 
 
§ 7 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 
Skierniewice. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach przetwarzania 
danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wsz-skier.pl.  

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z 
realizacją umowy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także 
podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. 
kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub 
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy pzp. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacji umowy, a w przypadku zamówień 
realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w 
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,  a 
także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym: 
a) w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać od osoby, której 

dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

b) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników;  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  

8.   Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 
9.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. 
10. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora. 
 
 
§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do 

polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, miejscowo właściwym będzie sąd powszechny 
właściwy dla Zamawiającego. 

2. W przypadku spraw sądowych, dotyczących rekompensat określonych w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, dowodem poniesienia przez Wykonawcę 
kosztów odzyskiwania danej należności nie może być dowód z zeznań świadków. Strony ustalają, że w przypadku 
wystawienia zbiorczych not odsetkowych, dotyczących należności z różnych faktur, wierzycielowi należy się jedna 
rekompensata w wysokości odpowiedniej do sumy należności z tych faktur. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia pomiędzy nimi sporu dotyczącego niniejszej umowy lub 
pozostającego w związku z nią, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, podejmą próbę rozwiązania sporu w 
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postępowaniu pojednawczym. W tym celu Strona, która dochodzić będzie roszczeń od drugiej strony, zobowiązana 
będzie przed wytoczeniem powództwa do zawezwania drugiej strony do próby ugodowej przed sąd rejonowy ogólnie 
właściwy dla przeciwnika. Brak zawezwania do próby ugodowej skutkować będzie podniesieniem przez drugą stronę 
w postępowaniu cywilnym zarzutu z art. 202(1) k.p.c. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 
ustawy k.c.  

6. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności 
wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po 
uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 
kwietnia 2011 r. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 –Formularz oferty Wykonawcy                                                                
  

  WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 


