
 

 

 
Załącznik nr 2 do Zapytania 

Istotne postanowienia do umowy 
 

 
zawarta w dniu …………… 2019 roku w Gdyni pomiędzy: 
 
Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z 
siedzibą w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem 0000011428, NIP 586-19-86-956, Regon 190502151, zwanym w dalszej części umowy 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
 
Panią Dyrektor Beatę Pająk Michalik 
 
a 
.................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................  
................................................................ NIP: ........................................REGON  
Zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą,  reprezentowanym przez: 
 
..............................................................  -  .......................................... 
..............................................................  -  .......................................... 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego 
Strony zawarły umowę o następującej treści:  
. 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na certyfikację 

Zintegrowanego Systemu  Zarządzania w zakresie zarządzania jakością oraz w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem informacji - zgodnego z wymaganiami odpowiednio norm PN-EN ISO 9001:2015 
Systemy Zarządzania Jakością oraz PN-ISO/IEC 27001:2017 Technika Informatyczna. Techniki 
Bezpieczeństwa. Systemy Zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z zapytaniem ofertowym 
stanowiącym załącznik do umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zadanie z należytą starannością, zgodnie ze swą fachową 
wiedzą, czuwać nad prawidłową realizacją zadania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć czynności określone w § 1 Umowy na rzecz Zamawiającego z 
dołożeniem najwyższego stopnia staranności oraz mając na względzie interes i dobre imię 
Zamawiającego. 

 
§ 2 

1. Za prace wykonane w ramach realizacji niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości  ……..…. PLN + VAT (słownie: ……………….)PLN + VAT. Wynagrodzenie to 
zawiera wszelkie składniki i koszty i nie będzie zmieniane w czasie realizacji umowy. 

2. Płatność z tytułu realizacji umowy będzie dokonana w terminie 14 dni po przedstawieniu faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę na wskazany w niej rachunek bankowy z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej. 

3. Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę będzie bezsporne potwierdzenie przez strony 
zakończenia danego procesu certyfikacji.  

§ 3 
1. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany 

jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
       ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA 
 


