
 

 

 

 

Umowa nr …….../2016 
zawarta w dniu ………..…….. w …………………..  pomiędzy: 

……………………………reprezentowana  przez……………… 

zwana dalej Zamawiającym,  

a 

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

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

reprezentowana przez ……………………………. 

zwana dalej Wykonawcą 

 

dotycząca dostarczenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wykonania prac 

przygotowawczych, usług  informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury 

technicznej i oprogramowania w ramach realizowanego projektu pt. „Wzrost jakości i dostępności e-

usług medycznych poprzez wdrożenie systemu on-line w Ober Clinic” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1. E usługi /2.1.1 E-

usługi dla Mazowsza – typ projektów e-zdrowie.  

o następującej treści: 

 

§1 

[Przedmiot Umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć środki trwałe, wartości  niematerialne oraz wykonać usługi 

wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Umowy, na warunkach określonych w treści niniejszej umowy.  

 

§2 

[Termin i warunki realizacji przedmiotu Umowy] 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminach nie późniejszych, niż w termiach wskazanych 

w Załączniku nr 1 do  Umowy. 

2. Odbiór towarów i usług przez Wykonawcę, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy,  nastąpi 

poprzez podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych.   

 

 

§4 

[Wynagrodzenie] 

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotowej Umowy w sumie 

wynosi ………………….... PLN brutto i zawiera podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest płatne w częściach odpowiadających swoją wysokością 

wynagrodzeniu przewidzianemu za realizację konkretnego zadania lub zadań określonych w 

Załączniku nr 1 do Umowy. Wynagrodzenie będzie wypłacane, po dokonaniu protokolarnego 

odbioru rezultatów wykonania usług i dostarczenia środków trwałych i wartości niematerialnych i 

prawnych przez Wykonawcę zgodnie z §2 ust. 2 Umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. 

 

§5 

[Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy] 



 

 

 

 

1. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi realizacji przedmiotu zamówienia 

(środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz usługi 

i odpowiadające im terminy dostarczenia i wykonania określono w Załączniku nr 1 do 

Umowy) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 4% 

wartości danego sprzętu, wartości niematerialnej i prawnej lub usługi, określonej w 

Załączniku nr 1 do Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych w wysokości do 100% 

wysokości wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 Umowy w sytuacji nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę. 

3. Niezależnie od kar umownych określonych w treści §5 Wykonawca jest zobowiązany na 

zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym do zapłaty Zamawiającemu 

odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.  

 

§6 

[Zabezpieczenie wekslowe] 

Wykonawca oświadcza, że dla zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu należytego  

i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy składa do dyspozycji Zamawiającego weksel własny  

in blanco, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, wraz z deklaracją wekslową, stanowiącą Załącznik nr 

3 do Umowy. 

 

§7 

[Inne postanowienia] 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 

innych obowiązujących aktów prawnych.  

3. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia”. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.   

 

 

 

 

                           

  Zamawiający                   Wykonawca 

……………………………………   ………………………………… 

 

 

 

  


