
Umowa  

BA.WZP.26.17.2022 

zawarta w formie elektronicznej, pomiędzy:  

  

ZAMAWIAJĄCYM:   

Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej - ul. Giełdowa 7/9, 01-211 

Warszawa, nr identyfikacyjny NIP 527-23-67-496, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez:  

  

Pana Bartosza Szotę  - Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, działającego na podstawie upoważnienia nr …… z 

dn……………… 

 

  

a  

 (w przypadku spółek)…………………………………………………………………….. 

z siedzibą w …………… (kod pocztowy ….-…….), ul. ………………, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ………………Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………, 

posiadającą numer NIP …………… numer REGON …………… i kapitał zakładowy w 

wysokości: ………… zł (należy podać w przypadku spółek kapitałowych) opłacony w 

całości (dotyczy spółek akcyjnych), 

reprezentowaną/reprezentowanym przez: 

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

(w przypadku pozostałych przedsiębiorców) 

............................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą .......................................... z siedzibą w ................................. (kod pocztowy …..-

……), ul. ...................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarcze j, posiadającym numer NIP: ............... numer REGON: ....................., 

 



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

……………………………………………………..  zwanym w treści umowy 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

  

 

zwanych dalej „Stronami”,  

  

o następującej treści:  

  

Strony oświadczają, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, 

które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami 

przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.  

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), w wyniku 

którego za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy.  

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych przez Wykonawcę na 

rzecz Zamawiającego w zryczałtowanym systemie opłat (zwanej dalej: Umową), 

zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 

2. Zamawiający w ciągu pięciu dni od dnia zawarcia Umowy przekaże Wykonawcy 

wykaz osób uprawnionych, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

zawierający: imię, nazwisko i nr PESEL danej osoby. Listy osób uprawnionych 

powinny być przekazywane do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 

obsługowy z możliwością aktualizacji listy do 5 dnia bieżącego miesiąca. 

Przekazanie wykazu osób uprawnionych i aktualizacja tej listy możliwe jest poprzez 

elektroniczny portal klienta administrowany przez Wykonawcę.  



3. Usługi świadczone są w oddziałach Wykonawcy oraz w innych ośrodkach 

medycznych współpracujących z Wykonawcą. Wykaz dostępnych oddziałów i 

ośrodków znajduje się na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem………. Na 

usługi medyczne w  oddziałach Wykonawcy. Szczegóły dotyczące umawiania 

znajdują się na stronie Wykonawcy po adresem…….  

4. Świadczenie usług odbywa się zgodnie z regulaminem świadczenia usług 

Wykonawcy, który określa Załącznik nr 2 do Umowy.  

5. Wykonawca świadczy usługi medyczne na rzecz pracowników Zamawiającego, 

członków ich rodzin oraz partnerów życiowych, którzy zostaną wskazani przez 

Zamawiającego w wykazie osób uprawnionych. 

  

§ 2 

Zadania Wykonawcy 

  

1. Wykonawca oświadcza, że:  

1) jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.);  

2) jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w celu 

sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i podstawową 

jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy o służbie medycyny 

pracy z dnia 27 czerwca 1997 (t.j. Dz. U. 2022 poz. 437);  

3) jest wpisany pod numerem księgi rejestrowej rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą prowadzonego przez właściwego miejscowo wojewodę;  

4) zatrudnia lekarzy posiadających uprawnienia do wystawiania zaświadczeń o 

czasowej niezdolności do pracy, a także lekarzy posiadających uprawnienia do 

przeprowadzania  wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich 

pracowników;  



5) zatrudnia lekarzy uprawnionych, na podstawie stosownej umowy zawartej 

pomiędzy lekarzem a Narodowym Funduszem Zdrowia, do wystawiania recept 

refundowanych;  

6) posługuje się wysokiej jakości sprzętem i materiałami medycznymi o 

odpowiednich parametrach;   

7) maksymalnie ułatwi korzystanie z pomocy medycznej;   

8) będzie przestrzegał obowiązujących przepisów i norm świadczenia usług 

medycznych;  

9) będzie stale podnosił jakość świadczonych usług medycznych.  

  

2. Do zadań Wykonawcy, należą:  

1) Konsultacje Specjalistyczne - Wykonawca zapewnia konsultacje 

specjalistyczne, które obejmują poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami 

niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji 

terapeutycznej, monitorowania leczenia, wystawianie recept refundowanych na 

leki i materiały medyczne oraz wystawianie zaświadczeń ostanie zdrowia i 

niezdolności do pracy.  

2) Opieka lekarska nad przebiegiem ciąży oraz nad noworodkiem - Opieka 

obejmuje opiekę wybranego lekarza specjalisty w tej dziedzinie, konieczne 

konsultacje z lekarzami specjalistami oraz położnymi, niezbędne badania 

diagnostyczne i laboratoryjne przewidziane w harmonogramie i karcie ciąży oraz 

czynne poradnictwo zdrowotne z zakresu fizjologii przebiegu ciąży i porodu oraz 

opieki nad noworodkiem.  

3) Zabiegi medyczne  

4) Zabiegowa Opieka Pielęgniarska.  

5) Badania Laboratoryjne – skierowania od lekarzy Wykonawcy, lekarzy placówek 

współpracujących.  

6) Zabiegi Diagnostyczne – skierowania od lekarzy Wykonawcy i lekarzy placówek 

współpracujących.  



7) Badania Radiologiczne – skierowania od lekarzy Wykonawcy, lekarzy placówek 

współpracujących.  

8) NMR – Rezonans Magnetyczny – skierowania od lekarzy Wykonawcy i lekarzy 

placówek współpracujących.  

9) Badania USG – skierowania od lekarzy Wykonawcy, lekarzy placówek 

współpracujących.  

10) Badania endoskopowe – skierowania od lekarzy Wykonawcy i lekarzy placówek 

współpracujących.  

11) Badania czynnościowe – skierowania od lekarzy Wykonawcy i lekarzy placówek 

współpracujących.  

12) Rehabilitacja układu ruchu.  

13) Wizyty domowe lekarzy internistów i pediatrów na terenie Polski. 14) 

Świadczenie usług pogotowia ratunkowego na terenie Polski.  

15) Świadczenie usług medycznych na terenie Polski.  

3. Wykonawca będzie wykonywać usługi medyczne bez zbędnej zwłoki, zgodnie ze 

standardami, które stanowią, że :  

1) w ośrodkach medycznych Wykonawcy średni czas na oczekiwanie na pierwszy 

wolny termin licząc od chwili zgłoszenia zapotrzebowania na usługę – umówienie 

przez Call Center, wynosi:  

maksymalnie 2 dni w specjalnościach:  

- internista  

- lekarz medycyny rodzinnej  

- pediatra – poradnia dla dzieci chorych;  

2) maksymalnie 14 dni w pozostałych specjalnościach.  

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.  

  

§ 3 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Strony ustalają, że Zamawiający będzie aktualizował wykaz osób uprawnionych do 

piątego dnia każdego miesiąca, w przypadku każdorazowego zmniejszenia lub 



zwiększenia się liczby osób uprawnionych, drogą elektroniczną na adres e-mail: 

…………………. lub poprzez elektroniczny portal klienta. 

2. Wykonawca będzie przetwarzał dane Osobowe w celu i zakresie wykonania 

obowiązków wynikających z Umowy.   

3. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, 

przetwarza dane osobowe w szczególności w celu udzielania świadczeń 

zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz prowadzenia, 

przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej na podstawie między 

innymi art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (dalej „Rozporządzenie”), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318) oraz  

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, 

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2069).  

4. Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania przed przekazaniem Wykonawcy 

danych osobowych osób uprawnionych zgody na udostępnienie ich danych 

osobowych Wykonawcy.  

5. Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania zgód, , tj. poprzez uzyskanie podpisu 

osoby uprawnionej w wyznaczonych miejscach na formularzu przystąpienia do 

programu stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz przekazywania formularzy na 

każde żądanie Wykonawcy.  

 

§ 4 

Zmiana  wielkości zakresu usług 

1. Zamawiający ma prawo kontrolowania wykonywania postanowień Umowy poprzez 

sprawdzanie dostępności świadczeń i realizacji usług objętych Umową.  



2. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Osób Uprawnionych o treści 

Załączników nr 1 i 2 do Umowy.   

3. Zamawiający może zmienić Wykaz Osób Uprawnionych do świadczeń i/lub 

zwiększyć / zmniejszyć zakres usług, przy czym:  

1) przez zmianę Wykazu Osób Uprawnionych do świadczeń Strony rozumieją 

wyłącznie zmiany wynikające z nawiązania lub rozwiązania (wygaśnięcia) 

Umowy łączącej Zamawiającego z Osobą Uprawnioną (pracownikiem) lub 

zmiany wynikające ze zmniejszenia/ zwiększenia zakresu usług.  

2) przez zwiększenie zakresu usług Strony rozumieją wyłącznie zwiększenie liczby 

usług w ramach abonamentu bądź zgłoszenie Osób Uprawnionych do pakietów 

medycznych.  

3) przez zmniejszenie zakresu usług strony rozumieją zmniejszenie liczby usług w 

ramach abonamentu lub rezygnację z objęcia opieką medyczną pracownika, 

partnera, członków rodzinypracownika, lub rezygnację z opieki medycznej w 

ramach pakietu senior. Zmniejszenie zakresu usług może nastąpić nie wcześniej 

niż po 12 miesiącach od  daty rozpoczęcia  obowiązywania danego pakietu.  

4) w przypadku Pakietu Indywidualnego i Pakietu Partnerskiego oraz Pakietu 

Rodzinnego zakres usług musi być tożsamy. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez Wykonawcę usług jest ustalane na 

podstawie cen pakietów, które zostały ustalone w sposób zryczałtowany i wynoszą:  

1) za każdy pakiet pojedynczy dla pracownika:  

a) Podstawowy: … PLN,  

b) Podstawowy + : … PLN,  

c) Rozszerzony: … PLN;  

2) za każdy pakiet partnerski (pracownik + małżonek/partner życiowy lub 1 dziecko 

do 26 roku życia):  



a) Podstawowy: … PLN,  

b) Podstawowy + : … PLN,  

c) Rozszerzony: … PLN;  

  

3) za każdy pakiet rodzinny (pracownik + małżonek/partner życiowy + dzieci do 26 

roku życia:  

a) Podstawowy: … PLN,  

b) Podstawowy + : … PLN,  

c) Rozszerzony: … PLN;  

  

4) Pakiet Senior: …. PLN.  

  

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy  stanowi  sumę 

iloczynów, liczby pakietów i ich cen określonych w  ust.1 Umowy.   

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy może ulegać zmianie 

bez konieczności zmiany postanowień Umowy, na podstawie zgłoszenia 

Zamawiającego.  

4. Całkowite wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez Wykonawcę usług nie może 

przekroczyć kwoty ………….PLN brutto. Na dzień podpisania umowy świadczone 

usługi medyczne są zwolnione z podatku VAT.  

5. Wynagrodzenie płatne jest za każdy miesiąc z góry, do 28 dnia każdego miesiąca, 

na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę najpóźniej do 10 dnia 

miesiąca. Specyfikację do wystawionej faktury VAT Wykonawca prześle 

Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres………..  

6. Faktury VAT wystawiane są z góry za pełny miesiąc kalendarzowy.  

7. Osoby Uprawnione do świadczeń abonamentowych przez niepełny miesiąc 

podlegają pełnej miesięcznej opłacie ryczałtowej. Opłata za Osoby Uprawnione 

zgłoszone w trakcie miesiąca zostanie doliczona do faktury VAT za miesiąc kolejny.    

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do  

otrzymywania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez 

podpisu Zamawiającego.   

9. Wynagrodzenie przekazywane jest przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy 

każdorazowo wskazany w treści faktury VAT.   



 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania do dnia…….. 

2. Umowa ulegnie wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku zlecenia i wykonania 

usług na kwotę wskazaną w § 5 ust. 4 przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu.  

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust.4 umowy może ulec zmianie w przypadku:  

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT;  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 2207);  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne;  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)   

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę.  

2. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w 

aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki 

podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.  

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy 

ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia wynagrodzeń 

poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, 

w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości 

wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej 



odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen 

etat.  

4. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 powyżej, wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie podwyższone o kwotę, o jaką wzrosną całkowite koszty 

wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, z powodu wzrostu kosztów 

Wykonawcy ze względu na konieczność odprowadzenia dodatkowych składek lub 

wpłat od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę, biorących udział w 

realizacji pozostałej do wykonania w momencie wejścia w życie zmiany części 

zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.  

5. Zmiana umowy uwzględniająca zmiany wymienione w ust. 1 pkt 1-4 niniejszego 

paragrafu wymagają podpisania przez Strony umowy aneksu do umowy. Podpisanie 

aneksu – z wyjątkiem sytuacji, w której następuje zmniejszenie stawki podatku od 

towarów i usług VAT – musi być poprzedzone złożeniem przez Wykonawcę wniosku 

w sprawie zmiany umowy. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

projekt kalkulacji cenowej do umowy, uwzględniający przedmiotowe zmiany.   

6. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu, zgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 1-4, o udokumentowaną przez Wykonawcę rzeczywistą kwotę 

wzrostu kosztów zamówienia publicznego, wynikających z wprowadzenia zmian 

przepisów, o których w ust. 1. Ciężar udowodnienia wzrostu poniesionych kosztów 

w całości leży po stronie Wykonawcy  

§8 

                                                                      

W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów na tle stosowania niniejszej 

umowy strony oświadczają, że przed skierowaniem sprawy na drogę 

postępowania sądowego, dołożą wszelkich starań w celu ugodowego jej 

rozwiązania.  

  

§9 

                                                                    

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy.  

  



§10 

1. Wszelka korespondencja będzie wysyłana na następujące adresy:  

1)  Zamawiający:  

…………………………………………………………………………………  

2) Wykonawca:  

……………………………………………………………………………………..   

2. Wszelkie pisma i zawiadomienia związane z umową będą przez Strony bądź 

doręczane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy przedstawicieli Stron, 

wskazanych w ust. 1.  

3. Pisma zmierzające do zmiany lub ustania łączącego Strony stosunku prawnego 

doręczane będą bezpośrednio do rąk drugiej Strony bądź wysyłane listem 

poleconym.  

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony 

o każdej zmianie swojego adresu. W przypadku, gdy nie dopełnią tego obowiązku, 

korespondencję skierowane na poprzedni adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

Wszelkie powiadomienia dokonywane na mocy niniejszej umowy lub pozostające w 

związku z nią będą, pod rygorem nieważności, przekazywane w formie pisemnej na 

adresy podane powyżej.  

5. Strony zgodnie zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o 

wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy 

oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w 

celu wykonania niniejszej Umowy.  

  

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar 

umownych:  

1) za każde stwierdzone naruszenie niespełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – kwotę w wysokości 500,00 zł za 

każde stwierdzone naruszenie;  



2) za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – kwotę w wysokości 15% maksymalnego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy, pomniejszonego o kwotę 

wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy do dnia odstąpienia lub rozwiązania 

Umowy;  

3) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie 

– kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy; 

pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy do dnia 

odstąpienia lub rozwiązania Umowy.  

2. W przypadku powstania szkody przenoszącej wysokość kar umownych 

określonych w  Umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 

naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.  

3. Sumaryczny limit kar, jakie mogą być naliczone na postawie Umowy, nie 

przekroczy 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy.  

4. Kara, o której mowa w ust. 1 pkt 2 jest należna zarówno w przypadku odstąpienia 

umownego, jak również odstąpienia dokonanego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z 

późn. zm.).  

5. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar 

umownych z płatności rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.  

  

  

§12 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej ani przenieść na 

osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z umowy.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

w przypadku:  

1) zamiany danych adresowych – w przypadku zmiany adresu Centrali lub Delegatur  



Zamawiającego;  

2) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma 

wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy;  

3) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;  

4) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby 

niniejszej Umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 

umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec 

przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą uważać się będzie w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, 

nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

kataklizmy wywołane siłami przyrody, zarządzenia władz;  

5) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez Strony.  

  

§ 13 

1. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej z dniem jej podpisania przez 

ostatnią ze Stron.  

2. W przypadku podpisania umowy w formie elektronicznej za datę zawarcia niniejszej 

Umowy Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

przez ostatnią z osób reprezentującą ostatnią z podpisujących Stron.  

3. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem 

nieważności oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z 

obowiązującymi przepisami.  

4. Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z Umowy, powinny być 

rozwiązywane bez zbędnej zwłoki – drogą negocjacji między Stronami. W przypadku 

niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  



5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne 

nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim 

przypadku Strony niezwłocznie zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub 

bezskuteczne, innym, zgodnym z prawem, realizującym możliwie najbardziej cel 

Umowy.  

  

  

  

  

  

  

  

  


