Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr……................
zawarta w dniu ......................................
pomiędzy
Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2,
reprezentowanym przez:
1. ……………..
- ……………………….
2.……………..
- ………………………
zwanym “Zamawiającym“
a
1. ………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:………………………………………………………………
zwanym „Wykonawcą”.
§1
[Słownik]
Na potrzeby tej Umowy wprowadza się następujące definicje i pojęcia:
1) System: Szpitalny System Informatyczny (HIS) wraz z niezbędną przynależną
infrastrukturą informatyczną i dodatkowo w pakietach G, S, W systemy PACS i RIS z
niezbędną przynależną infrastrukturą informatyczną
2) Użytkownik: jednostka ochrony zdrowia (szpital) - Partner projektu „e-Usługi - eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych
województwa kujawsko-pomorskiego”, która będzie eksploatować wdrożony
System.
3) Pakiet: Zakres dostaw i prac dla jednego Partnera.
4) Wdrożenie: całokształt prac logistycznych i organizacyjnych, których celem jest
doprowadzenie Systemu do eksploatacji we wskazanej lokalizacji u Użytkownika.
5) Analiza Przedwdrożeniowa: dokument opracowany przez Wykonawcę we
współpracy z Użytkownikiem i zaakceptowany przez Zamawiającego, w
szczególności zawierający co najmniej:
a) organizację zespołu wdrożeniowego i odpowiedzialności,
b) zweryfikowaną listę wymagań z określeniem sposobu ich realizacji,
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c)
d)
e)
f)

ustalone zasady konfiguracji,
określone założenia i wymagania dla migracji,
określone założenia i wymagania dla integracji z innymi systemami,
harmonogram realizacji poszczególnych obszarów funkcjonalnych
Systemu,
g) harmonogram szkoleń,
h) sposób odbioru poszczególnych obszarów funkcjonalnych Systemu
Informatycznego,
6) Moduł: wyodrębniony funkcjonalnie fragment Systemu, przeznaczony do
realizowania określonych funkcji użytkowych.
7) Stacja Robocza: urządzenie przeznaczone do pracy w charakterze stanowiska
roboczego umożliwiającego Zamawiającemu korzystanie z Systemu.
8) Lokalna sieć komputerowa: Okablowanie oraz wszystkie inne komponenty
pasywne i aktywne umożliwiające wymianę informacji pomiędzy należącymi do
Użytkownika urządzeniami służącymi do przetwarzania danych (w tym stacjami
roboczymi, drukarkami, komputerami itp.)
9) Dni: dni robocze tj. dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo
wolnych od pracy.
10)Usterka: niezdolność Systemu do pracy w zakresie funkcjonalności opisanej w
Opisie przedmiotu zamówienia.
11)Błąd zwykły: Usterka Systemu powodująca jego niezdolność do pracy zgodnie z
dokumentacją użytkownika, występująca na każdej stacji roboczej skonfigurowanej
do pracy z Systemem wynikająca z przyczyn niezawinionych przez Użytkownika.
12)Błąd krytyczny: Usterka, która uniemożliwia użytkowanie Systemu (w zakresie
jego podstawowej funkcjonalności) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji,
utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest
prowadzenie działalności z użyciem Systemu.
13)Poprawka: nowa wersja Systemu, która w stosunku do poprzedniej wersji ma
usunięte ujawnione w czasie eksploatacji usterki, posiadająca niezmienioną lub
nieznacznie zmienioną specyfikację.
14)Czas naprawy: Czas na skuteczne usunięcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez
Użytkownika błędu krytycznego lub błędu zwykłego, jaki mija od momentu jego
zgłoszenia.
§2
[Przedmiot umowy]
1. Przedmiotem umowy jest dostawa oraz wdrożenie elementów szpitalnego systemu
informatycznego wraz z przynależną infrastrukturą informatyczną dla szpitali będących
Partnerami projektu „e-Usługi- e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla
jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” modułu e-Zdrowie,
zgodnie z zakresem wykazanym w ofertach Wykonawcy wybranych w toku prowadzonego
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przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr …… na
pakiet(y) ……………….. . Lista zawierająca wykaz tych Partnerów i przyporządkowanych im
Pakietów stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. Formularze ofertowe Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy (załącznik
nr 2 do umowy).
3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy dookreśla Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia, w szczególności zawarty w niej opis przedmiotu zamówienia dla każdego z
Pakietów wymienionych na liście stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
4. Zakup przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P, budżetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budżetów Użytkowników.
§3
[Warunki wykonania przedmiotu umowy]
1. Wykonawca oświadcza, że elementy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1
posiadają wszelkie dokumenty niezbędne do wprowadzenia go do obrotu i używania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
2. Wykonawca oświadcza, że elementy przedmiotu umowy, o którym mowa § 2 ust. 1 są
fabrycznie nowe, nie posiadają wad materiałowych i są zgodne z normami w kraju
Zamawiającego oraz spełniają wymagania określone w aktualnie
obowiązujących
przepisach.
3. Wykonawca zobowiązany jest podczas realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy,
do przestrzegania wszystkich norm i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu
umowy,
4. Na czas wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zawrze z Użytkownikiem
Systemu umowę o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych, zgodną z istotnymi
zapisami stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
5. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca za wynagrodzeniem określonym w § 7 ust. 1:
1) dostarczy Użytkownikowi przedmiot umowy oraz udzieli licencji na
wdrożone elementy Systemu, do których Wykonawcy przysługują wyłączne
majątkowe prawa autorskie, na polach eksploatacji określonych w § 6 ust. 1;
2) wykona usługi wdrożeniowe Systemu, obejmujące:
a) analizę przedwdrożeniową,
b) instalację Systemu, wraz z niezbędnymi elementami typu:
serwery aplikacji, bazy danych, usługi oraz inne wymagane
interfejsy konieczne do wydajnej i prawidłowej pracy Systemu,
c) integrację z posiadanymi przez Użytkownika modułami Systemu,
d) integrację z posiadanymi przez Użytkownika innymi systemami
teleinformatycznymi (o ile zakres przedmiotu zamówienia to
obejmuje)
e) integrację z aparaturą medyczną Użytkownika (o ile zakres
przedmiotu zamówienia to obejmuje)
f) szkolenie stanowiskowe użytkowników i administratorów
Systemu Użytkownika,
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oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności i prac związanych z
Systemem, których celem jest przekazanie do korzystania poprawnie
działającego Systemu;
3) Zapewni obsługę serwisową i gwarancyjną obejmującą dostarczone i
wdrożone składniki Systemu przez okres trwania umowy.
§4
[Terminy i odbiory]
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2
ust. 1 w terminach określonych w formularzach ofertowych, stanowiących załącznik nr
2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Analizę przedwdrożeniową, podpisaną przez
Wykonawcę i Użytkownika w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
3. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania Analizy przedwdrożeniowej zaakceptuje
dokument lub wezwie Wykonawcę do poprawnego wykonania Analizy
przedwdrożeniowej w przypadku
uwag do założeń zawartych w Analizie
harmonogramów w terminie 7 dni.
4. Wykonawca dostosuje organizację i harmonogram swoich prac do potrzeb
Użytkowników wynikających z eksploatacji pomieszczeń, w którym prace te są
prowadzone.
5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie każdego etapu prac wymienionego w
harmonogramie realizacji opracowanym w ramach Analizy przedwdrożeniowej.
Zamawiający wyznacza termin odbioru etapu Pakietu (odbiór częściowy) w ciągu 3 dni
od dnia zgłoszenia. Protokół z przeprowadzonego odbioru częściowego, podpisany
przez Użytkownika i
Wykonawcę, przekazywany jest Zamawiającemu przez
Wykonawcę w ciągu 5 dni.
6. Wykonawca powiadamia Zamawiającego o każdym przypadku stwierdzenia opóźnień
w stosunku do harmonogramu.
7. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadza testy, próby i sprawdzenia.
O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego nie później
niż na 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.
8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie
osiągnął gotowości do odbioru z powodu niedostarczenia przedmiotu umowy,
stwierdzenia wad lub niespełniania wymagań określonych w opisie przedmiotu
zamówienia bądź innych warunków o których mowa w niniejszej umowie,
Zamawiający odmawia dokonania odbioru.
10. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 9 Wykonawca powtarza
procedurę określoną w ust. 7 i 8.
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11. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem poświadczonym przez
upoważnionego przedstawiciela Użytkownika Systemu.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§5
[Sposób realizacji umowy]
Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę zgodnie z ustaleniami
zawartymi w Analizie przedwdrożeniowej.
Wykonawca ustanawia Kierownika projektu dla dostaw, instalacji i wdrożeń objętych
przedmiotem umowy w osobie …………………….
Zamawiający wyznacza Inżyniera projektu do reprezentowania go wobec Wykonawcy
w sprawach dotyczących przebiegu realizacji umowy, w osobie ………………….
Inżynier projektu sprawuje pieczę nad rzetelnym i terminowym przebiegiem
Wdrożenia.
W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie terminowego przebiegu Wdrożenia –
(opóźnienie w stosunku do harmonogramów zawartych w Analizie przedwdrożeniowej
wynoszące poniżej 20%) Inżynier Projektu wzywa Wykonawcę do przedstawienia w
ciągu 3 dni Planu Zaradczego, zawierającego zweryfikowany harmonogram prac.
Zamawiający w przeciągu 3 dni od otrzymania Planu Zaradczego akceptuje go, bądź w
przypadku, gdy Plan zaradczy nie gwarantuje terminowego wykonania przedmiotu
umowy wzywa Wykonawcę do ponownego opracowania Planu zaradczego.

§6
[Licencje]
1. W ramach realizacji postanowień niniejszej Umowy, Wykonawca udzieli
Zamawiającemu pisemnie bezterminowych licencji uprawniających Użytkownika do
korzystania w kraju i za granicą z Systemu i dokumentacji do tego systemu, w celach
związanych z działalnością Użytkownika, bez prawa dalszego przenoszenia licencji, na
wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności do:
korzystania z oprogramowania w ramach systemu, czasowego lub trwałego
wprowadzania do pamięci komputera, uruchamiania, przechowywania, reprodukcji, a
także prawo do korzystania z dokumentacji w pełnym zakresie. W przypadku, gdy część
z oprogramowania będzie podlegała licencji podmiotu trzeciego, Wykonawca
zobowiązuje się w takiej sytuacji do spowodowania udzielenia Zamawiającemu licencji
przez podmiot trzeci w takim samym zakresie, jak wyżej i na własny koszt.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony System jest wolny od wad prawnych.
3. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i
pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji
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obowiązków objętych Umową lub dysponowania przez Zamawiającego wytworzonymi
utworami, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko
Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń
osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu,
a także zwrotu Zamawiającemu wynagrodzenia i poniesionych z tego tytułu kosztów i
utraconych korzyści.
4. Strony ustalają, że dane zgromadzone w Systemie stanowiącym przedmiot niniejszej
Umowy stanowią własność Użytkownika, z prawem do ich wyłącznej eksploatacji w
nieograniczonym zakresie.

1.
2.

3.

4.
5.

§7
[Płatność]
Strony ustalają, że Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy
wynagrodzenia w kwocie: ……………….. zł brutto (słownie: ……………………. brutto).
Wysokość wynagrodzenia przypadającego za wykonanie Przedmiotu umowy u
poszczególnych Użytkowników określają formularze ofertowe stanowiące załącznik
nr 2 do umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w częściach, (tj. za każdy
Pakiet zrealizowany w 100% osobno, po dokonaniu odbioru końcowego danego
Pakietu), przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dostarczenia
do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Płatnikiem wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 jest Województwo KujawskoPomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956 19 69 536, Regon 092350613.
Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony
rachunek bankowy Zamawiającego.

§8
[Odpowiedzialność Wykonawcy i podwykonawców]
1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności i przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za szkody
wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonym zakresem prac określonym
w § 2 umowy.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawcom,
jedynie w zakresie określonym w ofercie.
3. W wypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu umowy
Podwykonawcom pozostaje on nadal wobec Zamawiającego w pełni odpowiedzialny
za wykonanie przedmiotu umowy.
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4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawców.
§9
[Gwarancja i serwis]
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie
składające się na przedmiot niniejszej umowy w stanie kompletnym, wolnym od
wad materiałowych i konstrukcyjnych, wysokim standardzie, zarówno pod
względem jakości jak i funkcjonalności.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie elementy, części i moduły sprzętu
informatycznego oraz oprogramowania systemu, na okres określony w
formularzach ofertowych stanowiących załącznik nr 2 do Umowy, liczony od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Wykonawca w ramach realizacji gwarancji wykonuje na własny koszt naprawy
sprzętu informatycznego, wymienia elementy, które uległy uszkodzeniu w czasie
prawidłowego użytkowania i nie obciąża Zamawiającego powstałymi z tego powodu
kosztami (materiałowymi oraz dojazdów). Na takich samych zasadach Wykonawca
obowiązany jest usuwać awarie oprogramowania.
4. Wykonawca w ramach realizacji gwarancji zapewnia wsparcie w reżimie 24 godziny
na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz wykonuje na własny koszt instalację
aktualizacji i Poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania
5. Użytkownik ma możliwość zgłaszania usterek sprzętu oraz oprogramowania przez
24 godziny na dobę.
6. Serwis zobowiązany jest przystąpić do naprawy nie później niż w ciągu max. 4h od
momentu zgłoszenia awarii dla systemów o znaczeniu newralgicznym (awaria
serwera, macierzy lub wystąpienie Błędu krytycznego), w pozostałych przypadkach
max. 24h.
7. W przypadku gdy przewidywany czas koniecznej naprawy przekracza 3 dni
kalendarzowe dla serwera i macierzy z oprogramowaniem i 5 dni roboczych dla
pozostałych sprzętów informatycznych z oprogramowaniem, Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy urządzenia
zastępczego. Koszty wynikłe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
8. W przypadku wystąpienia konieczności kolejnej naprawy tego samego elementu,
podzespołu, modułu, który spowodował utratę funkcji użytkowej przedmiotu
umowy, Wykonawca bezpłatnie wymieni element, podzespół, moduł lub
oprogramowanie na nowy, wolny od wad.
9. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych
elementów, podzespołów, modułów oraz oprogramowania.
10. Wszystkie naprawy, automatycznie przedłużają okres gwarancji o czas przestoju,
który będzie liczony od dnia stwierdzenia usterki do dnia jej usunięcia.
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11. W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad lub usterek w terminie oraz nie
przystąpienia do usuwania wad lub usterek po kolejnym wezwaniu Zamawiający
będzie miał prawo zlecić usunięcie wad i usterek innemu podmiotowi, a kosztami w
pełnej wysokości obciążyć Wykonawcę.
§ 10
[Kary umowne]
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku stwierdzenia rażących uchybień w zakresie terminowości
(opóźnienie w stosunku do harmonogramów z Analizy przedwdrożeniowej
wynoszące powyżej 20%), lub stwierdzenia przez Inżyniera projektu braku
realizacji Planu Zaradczego, Zamawiający nalicza Wykonawcy kary umowne
w wysokości 200 zł za każdy dzień trwania opóźnienia, do momentu
przywrócenia terminowości przebiegu Wdrożenia,
2) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminach określonych w
formularzach ofertowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia,
3) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% wartości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 przy czym za niewykonanie
przedmiotu umowy Zamawiający uzna odmowę jego wykonania
lub opóźnienie w jego wykonaniu dłuższe niż 30 dni w stosunku do terminów
określonych w formularzach ofertowych, stanowiących załącznik nr 2 do
niniejszej umowy,
4) za nieusunięcie wad lub usterek, o których mowa w § 9 ust. 3 w terminie 7
dni od dnia ich zgłoszenia, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, do
dnia przystąpienia Wykonawcy do usuwania wad i usterek lub powierzenia
przez Zamawiającego tego zadania innemu podmiotowi, zgodnie z § 9 ust. 11.
2. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
3. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich
potrącenia z kwoty wynagrodzenia po bezskutecznym upływie terminu zapłaty
wystawionej noty.
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1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.

§ 11
[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%
kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1. w kwocie …………. zł
(słownie:……………………………..) w formie …………………………….
Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Z kwoty o której mowa w ust. 1 Zamawiający może potrącić kary umowne naliczone
w związku z nienależytym wykonaniem umowy.
Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia
Zamawiający zatrzyma 30 % kwoty zabezpieczenia.
Kwota, o której mowa w ust. 4, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady fizyczne.
§ 12
[Odstąpienie od umowy]
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić
w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego
na piśmie,
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru lub podpisania
protokołu odbioru - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w
terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w
terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
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1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,
według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych
oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za
które Wykonawca nie odpowiada,
4. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części
umowy nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i
Wykonawcę, procentowego zaawansowania wykonania prac.

1.
2.
3.
4.

§ 13
[Postanowienia końcowe]
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
Spory Strony poddają pod rozstrzygnięcia Sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:
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