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Załącznik nr  4  

 

UMOWA nr ………… 

zawarta w dniu ……………… w  …………….., pomiędzy: 

1. SPINRAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy 
ul. Władysława Orkana 25/22, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465785 

posiadającą  NIP: 6342818540, REGON: 243283805, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

2. …………………………. z siedzibą w ………………przy ul………………………… wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w ………………………………… … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po 

numerem KRS: ……………………., posiadającą NIP…….., REGON…………………….., 
reprezentowaną przez: 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

zwanymi dalej „Stroną”, a łącznie „Stronami”  

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego mającego na celu 
wybór Wykonawcy, który zgodnie ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym wykona 

zadanie „Dostawy zintegrowanego systemu archiwizacji i dystrybucji danych medycznych  

i teletransmisji dla pracowni radiologicznych”  wchodzącego w skład projektu „Innowacyjny system 

integrujący pracownie radiologiczne służący do archiwizacji obrazów, danych medycznych oraz 

wykonywania opisów badań”, w ramach działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne 
w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

o następującej treści:  
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§1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejsza Umowa (zwana dalej „Umową”) reguluje zasady realizacji dostawy 

zintegrowanego systemu archiwizacji i dystrybucji danych medycznych i teletransmisji 

dla pracowni radiologicznych zgodnie z opisem i specyfikacją w ramach Zapytania 
Ofertowego opublikowanego w dniu …………………… r. w poszanowaniu zasady 

konkurencyjności, w ramach realizacji projektu: „Innowacyjny system integrujący 

pracownie radiologiczne służący do archiwizacji obrazów, danych medycznych oraz 

wykonywania opisów badań”, nr WND-RPSL.03.03.00-24-0900/16/003 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.  

2. Wykonawca wyłoniony został na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, która 
została wybrana jako najkorzystniejsza, w związku z Zapytaniem Ofertowym, ogłoszonym 

przez Zamawiającego na portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.go
v.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego.  

§2 

Definicje umowne 
1. Strony zgodnie postanawiają, że zawarte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają: 

a. System – zintegrowane wielomodułowe oprogramowanie, którego opis  

i specyfikacja znajduje się w Zapytaniu Ofertowym; 
b. Kod - ustalony przez Wykonawcę kod alfanumeryczny pozwalający na 

aktywację Systemu, właściwy wyłącznie dla konkretnej kopii; 
c. „Usterka” – nieprawidłowość Systemu spowodowana jego błędem 

polegająca na jego istotnej  niezgodności z dokumentacją opisującą 

zawartość i sposób działania Systemu. Jako istotną niezgodność należy 
rozumieć taką,  która powoduje, że Zamawiający nie może w pełni 

korzystać z Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem; 
d. „Awaria” – Usterka Systemu uniemożliwiająca Zamawiającemu 

korzystanie z Systemu,  powodująca obniżenie sprawności prowadzonej 

przez Zamawiającego działalności; 
e. „Awaria Krytyczna” – awaria Systemu całkowicie uniemożliwiająca 

Zamawiającemu korzystanie z Systemu; 

 §3 
Oświadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na 
wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób należyty, o wysokim stopniu jakości, 

odpowiadającej wszelkim normom jakościowym ustanowionym obowiązującymi 

przepisami prawa, a także dysponuje potencjałem technicznym, kadrowym i finansowym 
niezbędnym do realizacji Umowy. Wykonawca zapewni realizację wdrożenia Przedmiotu 

Umowy przez osoby posiadające stosowne doświadczenie i kwalifikacje.  
2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie wolny od wad prawnych i fizycznych 

oraz w stanie nadającym się do użytkowania.  
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3. Wykonawca oświadcza, że zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla całości 

Przedmiotu Umowy zgodnie z opisem i specyfikacją określonymi w Zapytaniu Ofertowym.  
4. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że obowiązki wynikające z niniejszej Umowy 

wykona ze starannością, jakiej można oczekiwać od podmiotu profesjonalnego. 

§4 
Przedmiot Umowy i Warunki licencji 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie Systemu wraz z bezterminową licencją, 

zgodnie ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego oraz ofertą 
Wykonawcy, zwana dalej również Przedmiotem Umowy.  

2. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający nabywa, zaś Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego licencję niewyłączną na korzystanie przez Zamawiającego w ramach 

własnego podmiotu z zintegrowanego wielomodułowego Systemu zgodnie  

3. z postanowieniami Zapytania Ofertowego oraz ofertą Wykonawcy na następujących 
polach eksploatacji: 

a) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów, 
b) sporządzenie kopii zapasowej, 

c) użytkowanie Systemu w ramach przedsiębiorstwa. 
4. Licencja na Przedmiot Umowy zezwala Zamawiającemu na legalne korzystanie z Systemu. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że licencja objęta niniejszą Umową zostaje udzielona na czas 

nieoznaczony i jest niezbywalna.  
6. Udzielenie licencji na korzystanie z Systemu następuje z chwilą zawarcia niniejszej 

Umowy na czas nieograniczony czasowo. 
7. Strony zgodnie postanawiają, że zakres licencji obejmuje terytorium Polski. 

8. Zamawiający może bez pisemnej zgody Wykonawcy: 

a) Użytkować System w podmiotach zależnych od Zamawiającego; 
b) obciążyć licencję do Systemu zastawem rejestrowym na rzecz osób trzecich  jako 

zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych zaciągniętych przez Zamawiającego na czas 
spłaty zaciągniętego przez Zamawiającego zobowiązania. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie na osobę trzecią praw wynikających z 

udzielonej licencji na wypadek konieczności zaspokojenia wymagalnej wierzytelności 
zastawnika zabezpieczonej ustanowionym na licencji zastawem rejestrowym.  

§5 

Termin realizacji Umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie do dnia 

…………………….. 2018 r.  
2. Prawidłowe wykonanie Umowy zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony 

Protokołem odbioru, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 

Brak realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy 
skutkować może rozwiązaniem Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

3. Data podpisania Protokołu odbioru będzie datą wykonania Umowy i będzie jednoznaczna 
z przekazaniem Przedmiotu Umowy Zamawiającemu do eksploatacji.  

§6 
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Wynagrodzenie 

1. Z tytułu dostawy oraz utrzymania Systemu, a także w zamian za przeniesienie 
majątkowych praw autorskich do Systemu, Wykonawca otrzyma zryczałtowane 

wynagrodzenie w wysokości: 

netto: ……………………. zł 
słownie: ……………………… 

plus podatek VAT: …………………….. zł  
razem brutto: ………………………. …..zł  

słownie: …………………………………….. 
2. Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy współfinansowane jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego. 

3. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury VAT przez 
Zamawiającego. 

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany bez 
zastrzeżeń przez obie Strony protokół odbioru. 

5. Za datę zapłaty przez Zamawiającego faktury rozumie się datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

 

§7 

Własność intelektualna 
1. W przypadku podniesienia przez osobę trzecią roszczenia przeciwko Zamawiającemu, ze 

względu na naruszenie Prawa własności Intelektualnej przez Przedmiot Umowy 
polegającego w szczególności na zarzucie, iż korzystanie z jakiegokolwiek elementu 

Systemu narusza jej prawa, Strony ustalają  odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego, zgodnie z którą Wykonawca, na swój koszt zmodyfikuje Przedmiot 
Umowy tak, aby nie naruszał Praw Własności Intelektualnej lub wymieni odpowiednią 

część, w sposób zapewniający pełną funkcjonalność Przedmiotu Umowy.  
2. W przypadku podniesienia przez osobę trzecią roszczeń, o których mowa w ust. 1, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przystąpić do obrony przed 

takimi roszczeniami. W takim przypadku Zamawiający jest zwolniony  
z odpowiedzialności za naruszenie Praw Własności Intelektualnej. Wykonawca wystąpi  

z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty procesowe oraz 
koszty ewentualnych odszkodowań. 

 

§8 
Gwarancja i usługi serwisowe 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …..-letniej gwarancji na Przedmiot Umowy licząc od 

dnia podpisania Protokołu odbioru.  
2. Obowiązki gwarancyjne obejmują usunięcie wszelkich awarii Przedmiotu Umowy oraz 

naprawę wszelkich wad i usterek, które ujawniły się w okresie gwarancji, tak by 
przywrócić gotowość Systemu do pracy.  
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3. W okresie gwarancji Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 

niniejszej Umowy zobowiązuje się wykonywać przeglądy, zabezpieczać wsparcie oraz 
dokonywać aktualizacji licencji i funkcjonalności do najnowszych wersji. 

4. Jeżeli w trakcie gwarancji dojdzie do Awarii Krytycznej Systemu, powodując niemożność 

realizacji podstawowych funkcji biznesowych (np.: opis badania, rejestracji badania) 
Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w nieprzekraczalnym 

terminie 8 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje upoważniony pracownik za 
pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie, opisując awarię w dokładny sposób. 

Za termin zgłoszenia awarii Strony uznają datę i czas zarejestrowany w chwili dokonania 
zgłoszenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Czas reakcji serwisu 

rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych przez Wykonawcę, Strony ustalają 

na 4 godziny od zgłoszenia.  
5. Jeżeli w trakcie gwarancji dojdzie do Awarii Systemu uniemożliwiającej Zamawiającemu 

korzystanie z Systemu i/lub  powodującej obniżenie sprawności prowadzonej przez 
Zamawiającego działalności Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia 

w nieprzekraczalnym terminie 72 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje 

upoważniony pracownik za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie, opisując 
Awarię w dokładny sposób. Za termin zgłoszenia awarii Strony uznają datę i czas 

zarejestrowany w chwili dokonania zgłoszenia przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego. Czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań 

naprawczych przez Wykonawcę, Strony ustalają na 24 godziny od zgłoszenia.  

6. Jeżeli w trakcie gwarancji dojdzie do usterki Systemu, Wykonawca zobowiązany jest do 
jej usunięcia w terminie ustalonym przez Strony, jednak nie dłuższym niż 30 dni 

roboczych. Zgłoszenia dokonuje upoważniony pracownik za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, opisując usterkę w dokładny sposób. Za termin zgłoszenia usterki Strony 

uznają datę i czas zarejestrowany w chwili dokonania zgłoszenia przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego. Czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do 

działań naprawczych przez Wykonawcę, Strony ustalają na 72 godziny od zgłoszenia.  

7. W wypadku zgłoszenia Usterki lub Awarii w godzinach od 16.00 do 8.00 lub w inny dzień 
niż Dzień Roboczy, odpowiednio Czas Reakcji lub Czas Naprawy biegnie od godziny 8.00 

pierwszego Dnia Roboczego po zgłoszeniu Usterki lub Awarii. 
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może na pisemną prośbę 

Wykonawcy wydłużyć czas potrzebny do usunięcia awarii bądź usterki. Warunkiem 

wydłużenia czasu niezbędnego do usunięcia awarii jest każdorazowo uzasadnienie  
z podaniem planowanego terminu naprawy.  

9. Każdy przestój w korzystaniu z Systemu spowodowany jego awarią, przedłuża okres 
gwarancji o każdy dzień jego naprawy. 

10. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na swój koszt 
wszelkich awarii, błędów, wad i usterek w Przedmiocie Umowy wynikających  

w szczególności z błędnej konfiguracji lub błędów w kodzie źródłowym  oprogramowania, 

które  ujawnia się w okresie gwarancji.  
11. W okresie gwarancji Wykonawca dokona nieodpłatnie modyfikacji, usprawnień 

technicznych i modernizacji Przedmiotu Umowy, za każdym razem, gdy takowe są 
zalecane przez producenta lub konieczne do prawidłowego funkcjonowania Systemu 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz podejmie wszelki czynności związane 

z utrzymaniem Przedmiotu Umowy w stanie gotowości do pracy.  
12. W okresie gwarancji w przypadku konieczności zmian w Przedmiocie Umowy 

wynikających ze zmiany stanu prawnego lub przepisów obowiązujących w Polsce, 

Wykonawca dokona nieodpłatnie wymaganych modyfikacji dostosowujących System do 
obowiązujących przepisów niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu wejścia w życie 

przepisów powodujących konieczność dokonania zmian.  
13. Usługi serwisowe powinny być wykonywane z uwzględnieniem wymagań 

eksploatacyjnych Zamawiającego, a w razie konieczności także poza normalnym czasem 
pracy. 

14. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdy Wykonawca w okresie wskazanym  

w § 8 ust. 1 Umowy, nie wykona lub opóźnia się z wykonaniem obowiązków wynikających 
z § 8 Umowy, bądź nie wykonuje ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający, bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy 
usunie usterki, wady i awarie lub zleci ich usunięcie podmiotowi trzeciemu.  

 

 
§9 

Kary umowne  

1. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiającemu może obciążyć Wykonawcę 
następującymi karami umownymi: 

a. za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy, 
określonym w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, 
b. w razie opóźnienia w terminowym usunięciu Awarii Krytycznych 

Przedmiotu Umowy zgłoszonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % 
wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

Umowy, za każde przekroczenie 100% czasu przewidzianego w § 8 ust. 6 

Umowy, 
c. w razie opóźnienia w terminowym usunięciu Awarii Przedmiotu Umowy 

zgłoszonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za 

każde przekroczenie 100% czasu przewidzianego w § 8 ust. 7 Umowy, 
d. w razie opóźnienia w terminowym usunięciu wad i usterek Przedmiotu 

Umowy zgłoszonych w okresie gwarancji w wysokości 0,01 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za 
każdy dzień opóźnienia ponad 30 dni roboczych, 

e. za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, 
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f. za rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z naruszeniem postanowienia § 

10 ust. 6 niniejszej Umowy w wysokości 90% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w 

§ 6 ust. 3 Umowy Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych 
liczonych od niezapłaconej kwoty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wartość zastrzeżonych kar umownych.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownych z należności przysługujących 
Wykonawcy, bez konieczności dokonywania zawiadomienia przez Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji Umowy, przekracza okres 14 (słownie: 

czternaście) dni kalendarzowych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy z winy Wykonawcy bez konieczności dodatkowego wzywania Wykonawcy. 

Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z postanowieniem § 9 ust. 1 Umowy. 
6. Zamawiający może rozwiązać Umowę z winy Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia 

nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową,  

a w szczególności w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z powierzonego 
niniejszą Umową zakresu obowiązków, w szczególności wynikających z § 8 Umowy. 

 
§10 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w okolicznościach 
przewidzianych prawem, a także w przypadkach ustalonych w Umowie. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy:  
a. w przypadku, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
b. w przypadku, jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie obowiązków 

wynikających z § 8 Umowy na okres dłuższy niż 14 dni i nie wznowi ich realizacji 

w ciągu 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do wykonywania Umowy; 
c. w przypadku, jeżeli Wykonawca dostarczy System niezgodny z treścią Zapytania 

ofertowego i złożoną ofertą, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 7-
dniowego terminu na spełnienie tego warunku; 

d. w przypadku dwukrotnej odmowy przez Wykonawcę realizacji lub braku 

realizacji obowiązków określonych w Umowie pomimo dopełnienia wszelkich 
formalności po stronie Zamawiającego. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od  Umowy z przyczyn określonych  w § 
10 ust. 2 lit. a) – d)  Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego 

jakiekolwiek roszczenia o zwrot nakładów poniesionych z tytułu wykonania części 
Przedmiotu umowy, ani też utraconego wynagrodzenia . 

4. Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w § 10 ust. 2 Umowy może nastąpić 

w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności uzasadniającej odstąpienie.  

5. Wykonawca nie może rozwiązać lub odstąpić od niniejszej Umowy przez okres wskazany 
w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.  
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6. Wykonawca może wypowiedzieć licencję po upływie 5 lat od zakończenia okresu 

wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia na 
dwa lata naprzód, na koniec roku kalendarzowego.  

 

§ 11 
Siła Wyższa 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków 
albo wykonała je nienależycie wskutek okoliczności niezależnych od niej, tj. okoliczności, 

o których nie wiedziała i nie mogła ich przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, 
pomimo dołożenia najwyższej staranności, w szczególności z uwagi na zmianę przepisów 

krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy 

administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe, wojny, stan wyjątkowy, 
zamieszki, blokady dróg, a które dotyczą realizacji niniejszej Umowy. 

2. Strona, która została dotknięta działaniem Siły Wyższej, zobowiązana jest możliwie jak 
najszybciej po stwierdzeniu wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, powiadomić drugą 

Stronę, dostarczając jej dowody na wystąpienie zdarzenia oraz informacji o charakterze i 

zasięgu działania, jak również powinna przedstawić ocenę możliwych skutków i czasu 
trwania. 

3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, po spełnieniu warunku o którym mowa w ust. 2 
powyżej, do czasu ustania działania Siły Wyższej, Strony zobowiązują się do podjęcia 

wszelkich działań mających na celu osłabienie lub uniknięcie skutków działania Siły 

Wyższej i wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, którym działanie Siły Wyższej 
nie przeszkadza, a ponadto Strony zobowiązują się do rozpoczęcia bez zbędnej zwłoki 

konsultacji co do skutków Siły Wyższej, ich uniknięcia lub ograniczenia. Terminy 
wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ulegają przedłużeniu o czas trwania Siły 

Wyższej. 
 

§12 

Postanowienia końcowe 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

2. W przypadku wstrzymania wypłaty dofinansowania na realizację Projektu, 
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, a Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń do Zamawiającego  

z tego tytułu.  
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.  

5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie 
właściwego sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego.  

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 
autorskie i pokrewne.  

7. Niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowi całość ustaleń poczynionych między 
Stronami w odniesieniu do zagadnień w niej zawartych.  
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8. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne lub nieskuteczne lub 

Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych 
postanowień Umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień Umowy lub 

jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja ustawy. 

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

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 
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Załącznik Nr 1 do Umowy  

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Data: ………………………………… 

 

Dotyczy umowy: Umowa nr ………… z dnia ……………… 2018 r.  

 

Odbierający:  

SPINRAY	Spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	 

ul.	Władysława	Orkana	25/22	 

40-553	Katowice 

KRS:	0000465785 

NIP:	6342818540,	 

REGON:	243283805 

Przekazujący:  

……………………..………………….. 

…………………….…………………… 

…………………………………………. 

……………..………………………….. 

…………………………………………. 

Przedmiot odbioru:  

 

Lp. Opis 

1.
Zintegrowany system archiwizacji i dystrybucji danych medycznych  

i teletransmisji dla pracowni radiologicznych 
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UWAGI: 

  

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  

 

 

 

Przekazujący        Odbierający 

 

 …………………………………………….………                     …………………………………………….………………… 

 

 

 

 

 


