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WZÓR 

Umowa Nr              /2020 

 

zawarta w dniu ………………………2020 r. w Łodzi, pomiędzy: 

 

Województwem Łódzkim z siedzibą w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, w imieniu którego działa:  

 

Marcin Rybka – Prezes Zarządu Inwestycji Medycznych Łódzkiego sp. z o. o.  

na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego 726/20 z dnia 14 lipca 2020 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

………………………… prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą 

……………………… 

lub 

………………..., z siedzibą w …………….. ul. ……………………, …………….., wpisaną  

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w ………………………, ….. Wydział ……………………  Krajowego Rejestru Sądowego/, pod 

numerem KRS: ………………..,  

NIP: ……………….., REGON: ……………….., 

reprezentowaną przez: ……………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

 

wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych w procedurze odpowiedniej dla zamówień o wartości 

szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Ustawy, 

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem/instalacją ………………….. (nazwa 

asortymentu i ilość) w cenie ………………… zł brutto/szt., 

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pod nazwą „Zapobieganie oraz zwalczanie 

na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się 

choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”  współfinansowanego przez Unię Europejską 

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach zadania numer 1 (sprzęt informatyczny wraz  

z niezbędnymi licencjami oprogramowania na potrzeby modernizacji infrastruktury sieciowej  

oraz mocy obliczeniowej WSRM w Łodzi (komplet)). 

3. Szczegółowe parametry przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 zostały określone w Ofercie 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nie jest 

powystawowy, nie jest sprzętem regenerowanym, jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania 

bez żadnych dodatkowych zakupów, oraz wolny jest od wszelkich wad fizycznych i prawnych 

i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.  
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5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu na obszarze Polski 

zgodnie z obowiązującym prawem. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy nie później niż we wskazanych 

poniżej terminach: …………………………licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, zachowując 

wszelkie środki ostrożności. 

7. Dostawa sprzętu do miejsca przeznaczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, odbędzie się  

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W przypadku wystąpienia uszkodzeń pomieszczeń, do których przedmiot umowy jest 

dostarczany, w których sprzęt jest instalowany/montowany z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego  

na koszt własny w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia, alternatywnie do zapłaty 

odszkodowania za powstałą szkodę, w zależności od wyboru Zamawiającego. Wykonawca  

jako profesjonalista zobowiązuje się wykonać wszelkie prace związane z dostawą,  

w tym montażowe/instalacyjne na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i normami. 

9. Wykonawca po każdej dostawie przedmiotu umowy zobowiązany jest w szczególności  

do nieodpłatnego przeszkolenia pracowników użytkownika przedmiotu umowy w zakresie 

użytkowania i konserwacji dostarczonego przedmiotu umowy. Jeżeli stopień skomplikowania 

zakupionego sprzętu, jego właściwości się temu nie sprzeciwiają, za zgodą Zamawiającego 

przeszkolenie może nastąpić za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się  

na odległość (telefonicznie, poprzez internet itp.). 

10. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonym przedmiotem umowy: 

a) instrukcję użytkowania w języku polskim; 

b) dokumenty gwarancyjne; 

c) wykaz lokalizacji gwarancyjnych, autoryzowanych serwisów Wykonawcy (wraz z danymi 

kontaktowymi: adresami, adresami e-mail, telefonami/faksami); 

d) inne dokumenty wymagane przepisami prawa. 

 

§ 2 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce wskazane  

przez Zamawiającego, w terminach wskazanych w § 1 ust. 6 niniejszej umowy, przy czym 

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o dokładnej dacie dostarczenia 

przedmiotu umowy na miejsce odbioru nie później niż na 3 dni przed tą datą.  

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru,  

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad/uszkodzeń/zastrzeżeń lub niezgodności 

dostarczonego towaru z umową w tym Opisem Przedmiotu Zamówienia,  przedmiot umowy nie 

zostanie odebrany. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie do 7 dni od stwierdzenia 

wad/uszkodzeń/zastrzeżeń lub niezgodności dostarczonego towaru z umową w tym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia przedmiot umowy wolny od wad/uszkodzeń/zastrzeżeń lub zgodny z 

umową. Fakt ten zostanie opisany w protokole odbioru, podpisanym przez obydwie strony 

umowy. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, 

Zamawiający ma prawo podpisać protokół samodzielnie. 

4. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów określonych w § 1 ust. 6, 

spowodowanego stwierdzeniem przy odbiorze przedmiotu umowy wad fizycznych lub braków 

jakościowych lub niezgodności dostarczonego towaru z umową w tym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych określonych w § 8 ust. 1 
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lit. b za okres od dnia następnego po terminie(ach) określonych w § 1 ust. 6, do dnia podpisania 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń włącznie. 

5. Odbiorcą końcowym (użytkownikiem) przedmiotu umowy jest Wojewódzka Stacja Ratownictwa 

Medycznego w Łodzi. 

 

 

 

 

§ 3 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty: …………….. brutto 

(słownie brutto: ……………………………… zł ../100) w tym VAT zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia  

i transportu (montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie), a także koszt wykonywania serwisu  

i przeglądów przedmiotu umowy zgodnie z częstotliwością zalecaną przez producenta w okresie 

trwania gwarancji. 

3. Płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury/faktur, wystawionych 

przez Wykonawcę dla każdej dostawy, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu 

umowy bez zastrzeżeń. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie bezusterkowego 

protokołu odbioru dla danej dostawy. 

4. Faktury będą wystawione na Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,  

NIP 725-17-39-344. Zapłata należności nastąpi w terminie do ……. dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane  

na fakturze.  

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata, 

nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 

oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo 

wstrzymania zapłaty do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego 

wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Okres  

do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu  

i przekazania informacji Zamawiającemu lub wskazania Zamawiającemu nowego rachunku 

bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego  

w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki 

za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

6. Dopuszcza się wystawienie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej (e-faktury)  

oraz przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawionych w formie papierowej. E-faktury mogą 

być dostarczone do Zamawiającego na adres faktury@lodzkie.pl lub poprzez platformę ePUAP 

pod warunkiem akceptacji tej formy przez Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

7. Dopuszcza się wystawianie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia  

9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach  

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku wystawienia 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zgodnie z ww. ustawą, faktury powinny być przesłane  

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) dane skrzynki: Województwo 

Łódzkie, Identyfikator podatkowy / numer PEPPOL: PL 7251739344. 

8. Za datę zapłaty strony umowy uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

9. Zakazuje się zbywania na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
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10. Zamawiający nie będzie waloryzował ceny przedmiotu umowy ani łącznego wynagrodzenia brutto 

o którym mowa w § 3 ust. 1. 

 

§ 4 

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU  

1. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowany 

przedmiot umowy – …………….. miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru. 

2. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia. 

Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej 

umowy a książkami gwarancyjnymi, umowa jest nadrzędna i ma pierwszeństwo nad tymi 

dokumentami. 

3. Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów  

oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi 

Wykonawca. 

4. Czas reakcji serwisu wynosi maksymalnie ……. godziny w dni robocze rozumiane jako dni  

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych od momentu 

zgłoszenia.  

5. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej 

umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba  

że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych. 

6. Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej 

tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, w przypadku 

trzeciej usterki, całe urządzenie zostanie wymienione na nowe. 

7. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję  

o czas przerwy w eksploatacji  wynosi 5 dni roboczych. 

8. W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia 

zastępczego tej samej klasy na czas naprawy.  

9. Zgłoszenia wszelkich usterek/wad/awarii dokona Zamawiający na adres poczty elektronicznej 

…………….. lub numer faksu: ………………….. 

10. Wykonawca zapewnia wymianę zainstalowanego oprogramowania na nowsze przy okazji 

przeglądu okresowego, jeżeli jest dostępne. 

11. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do przekazania przysługujących  

mu uprawnień wynikających z gwarancji, na rzecz użytkownika przedmiotu niniejszej umowy. 

12. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi  

za wady dostarczonego przedmiotu umowy. 

13. Niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowi dokument gwarancji. 

 

§ 5 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:  

imię, nazwisko:  

numer telefonu:  

2. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie odbioru przedmiotu zamówienia ze strony 

Zamawiającego jest:  

imię, nazwisko:  

numer telefonu:  

3. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest:  
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imię, nazwisko:  

numer telefonu:  

4. Strona poinformuje drugą stronę niniejszej umowy, na piśmie pod rygorem nieważności, 

o każdorazowej zmianie osoby upoważnionej, zmianie jej danych, a w szczególności zmianie 

numerów telefonów. 

 

§ 6 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej i mogą być 

dokonywane w zakresie określonym w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych  

z zastrzeżeniem § 5 niniejszej umowy dotyczącego zmiany osób upoważnionych ze strony 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Zmiany Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych będą 

możliwe wówczas, jeżeli: 

a) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy ze względów technicznych, 

technologicznych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla 

Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, a brak zmiany 

sposobu wykonania umowy skutkowałby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy, pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje rozwiązania techniczne, 

technologiczne lub organizacyjne o równoważnych lub lepszych parametrach. 

b) w przypadku wystąpienia okoliczności technicznych lub organizacyjnych niezależnych od 

Wykonawcy, uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w  terminach wskazanych 

w § 1 ust. 6 niniejszej umowy w tym w przypadku przedłużającej się procedury udzielania 

zamówień publicznych, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty oraz związanej z tym 

konieczności zawarcia umowy po terminie związania ofertą wskazanym w treści 

ogłoszenia z tym zastrzeżeniem, że termin wykonania umowy ulega zmianie o czas 

okoliczności wskazanych powyżej. 

c) w przypadku, gdy na skutek zmiany przepisów prawa wystąpi konieczność dostosowania 

do nich postanowień umowy. 

 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia 

powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o stosownych okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie, w następujących przypadkach: 

a) dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnego z ofertą  

lub dwukrotnego zaistnienia sytuacji opisanej w § 2 ust. 3. 

b) w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z opóźnieniem przekraczającym 7 dni 

niezależnie od możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa w  § 8, 

c) odmowy dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

d) jeżeli Zamawiający z jakichkolwiek przyczyn zostanie pozbawiony dofinansowania/części 

dofinansowania w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust 2 umowy. 

Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem  

o zapłacenie za rzeczy już dostarczone.  
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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 lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

 

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną:  

a) w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od części lub całości umowy lub innego 

sposobu rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, w tym wskazanych w §7 ust.1 lit a, b i c; 

b) w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku 

uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 6 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

c) w wysokości 1% ceny brutto urządzenia podlegającego naprawie, określonej zgodnie  

z § 1 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 4 ust. 4 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia (przystąpienie serwisu do naprawy); 

2. Uprawnienia przysługujące z tytułu kary umownej nie wyłączają możliwości dochodzenia  

przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach 

ogólnych. 

3. Strony zgodnie dopuszczają możliwość sumowania kar umownych należnych Zamawiającemu                      

z różnych tytułów. 

4. Naliczone kary umowne na podstawie § 8 nie mogą przewyższać 50% wartości brutto określonej 

w § 3 ust. 1 umowy. 

5. Kary umowne płatne będą w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

noty obciążeniowej.  

6. Zamawiający może dokonać potracenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy chyba, że uprawnienie do potrącenia zostało wyłączone na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 9 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI 

1. W związku z realizacją projektu pod nazwą „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie 

województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby 

zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi” finansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wykonawca zobowiązuje się  

do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy przez okres dwóch lat od dnia 

31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków,  

w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego ww. projektu. Okres, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego 

lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w ww. projekcie albo na należycie 

uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Wykonawca zostanie poinformowany 

pisemnie. Po zakończeniu wyżej wskazanych postępowań, o czym Wykonawca zostanie 
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poinformowany pisemnie, okres przechowywania, o którym mowa w zdaniu pierwszym biegnie  

na nowo. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 

umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do poinformowania 

Zamawiającego o miejscu jej archiwizacji w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych  

od jej podpisania, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności całej korespondencji związanej 

z realizacją umowy, protokołów odbioru oraz dokumentów finansowych związanych  

z realizowaną umową. 

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych 

nośnikach danych. 

4. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia  

lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1., 

Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania 

dokumentów związanych z realizowaną umową w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca. 

5. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1., Zamawiający 

powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 1. Powyższe 

zmiany nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do końca okresu obowiązywania Umowy do pisemnego 

poinformowania Zamawiającego o: 

a) złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości przez Wykonawcę lub jego wierzycieli  

lub podwykonawców; 

b) pozostawaniu przez Wykonawcę w stanie likwidacji albo podleganiu zarządowi 

komisarycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 

wystąpienia powyższych okoliczności; 

c) złożeniu wobec Wykonawcy wniosku lub wszczęciu któregokolwiek z postępowań 

przewidzianych przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne; 

d) toczącym się wobec Wykonawcy jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym 

skarbowym, o posiadaniu zajętych wierzytelności, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 

wystąpienia powyższych okoliczności, oraz o każdej zmianie w tym zakresie, w terminie  

7 (siedmiu) dni od daty powzięcia przez Wykonawcę informacji o tej zmianie. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygane będą  

przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy prawo zamówień publicznych.  

3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  

oraz trzy dla Zamawiającego.  

4. Wszystkie załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. 
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