
Załącznik Nr 8 do SIWZ 

UUmmoowwaa  ––  ((wwzzóórr))    NNrr  ……………………………………  

zawarta w Olsztynie, dnia ………………………...  

pomiędzy: 

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie, 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30 
NIP 739-369-67-39, REGON 280314632, KRS 0000309907 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
………………………………..    -  ……………………………………….. 
a 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….   
NIP:………………………….., REGON: …………………………….,  
zwana dalej „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………. 
  
o treści następującej: 

§ 1. 
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018  
poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy 12/2019. Treść Umowy 
sporządzona jest na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożonej oferty. 

 
§ 2. 

1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa na zamówienie Zamawiającego jednorazowych 
wyrobów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 1 do 
Umowy, - Zadanie Nr ............ 

2. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i  używania, 
posiadać aktualne atesty i świadectwa rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.  
o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 175) lub być dopuszczony do obrotu 
i używania na podstawie świadectw: certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z 
aktualną datą ważności oraz identyfikujący producenta i typ wyrobu) lub deklaracja zgodności z  
wymogami  dyrektyw Unii Europejskiej.  

3. Wspólny słownik zamówień CPV: 33140000-3 Materiały medyczne. 
 

§ 3.  
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy, w okresie jej trwania, 

systematycznie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, w ciągu …. dni 
roboczych (poniedziałek – piątek oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia 
przesłania zamówienia w formie faksu lub pocztą e-mail. 

2. Dostawa asortymentu będzie realizowana każdorazowo na koszt i ryzyko Wykonawcy, który 
ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe warunki przewozu, ubezpieczenia podczas 
transportu, rozładunek z wniesieniem do magazynu Zamawiającego w dni robocze, w godz. 7:30-
14:30. Wykonawca odpowiada za asortyment do chwili jego odbioru przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający dokona odbioru ilościowego w dniu dostawy. Oznakowanie na opakowaniu 
asortymentu będzie w języku polskim – (powyższy zapis będzie dodany w przypadku oferowania 
przez Wykonawcę dostawy asortymentu z oznakowaniem w języku polskim). 
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4. Odbiór asortymentu przez Zamawiającego stwierdzającego, że dostarczony asortyment oraz ilość 
są zgodne ze zleceniem, będzie potwierdzany jego podpisem na dokumencie przekazania, tj. 
dowodzie wydania „Wz” lub kopii faktury wystawionej przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca 
zobowiązuje się do dostarczania faktury w wersji elektronicznej, niezwłocznie po jej wystawieniu 
w formacie: DataFarm, Urtica, WF-MAG, KSBLOZ, OSOZ-EDI lub inny uzgodniony z 
Zamawiającym.(zapis powyższy zostanie wprowadzony po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę 
(kryterium oceny ofert). 

5. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru towaru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i 
rękojmi. 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczany asortyment będzie posiadał termin przydatności do użycia 
nie krótszy niż ¾ terminu nadanego przez producenta licząc od daty dostawy. W przypadku 
dostawy asortymentu z terminem przydatności krótszym niż wskazany powyżej, Zamawiający 
zwróci asortyment Wykonawcy na jego koszt. Okres jaki upłynie do czasu dostarczenia 
asortymentu z terminem przydatności zgodnym z niniejszym zapisem Zamawiający będzie 
traktował jako opóźnienie w dostawie. 

7. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym 
Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację w ciągu ……… dni, z zastrzeżeniem, że Wykonawca na 
czas reklamacji uzupełni reklamowany asortyment zgodnie z zamówieniem. 

8. W przypadku czasowego braku asortymentu Wykonawca:  
1) niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej (przy 

jednoczesnym przesłaniu informacji w formie faksowej lub pocztą elektroniczną), o braku 
możliwości realizacji dostawy w terminie wyznaczonym na dostawę, 

2) może dokonać zamiany na produkt równoważny po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na 
taką zamianę, przy czym cena produktu zastępczego nie może przekroczyć ceny asortymentu 
podstawowego, 

3) jeżeli Wykonawca nie może wywiązać się ze złożonego zamówienia jednostkowego i 
poinformował o tym Zamawiającego w sposób opisany powyżej w ust. 8 pkt 1, Zamawiający ma 
prawo odstąpić od jednostkowego zamówienia informując o tym Wykonawcę w formie 
elektronicznej lub faksowej i dokonać zamówienia interwencyjnego u innego Dostawcy, 

4) Zamawiający może dokonać zamówienia interwencyjnego u innego dostawcy także wówczas, 
gdy Wykonawca nie poinformuje go o braku możliwości wywiązania się ze złożonego 
zamówienia a posiadanie na stanie przez Zamawiającego danego asortymentu lub produktu jest 
niezbędne, 

5) w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 8 pkt 3 i 4 Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu wynikłą różnicę powstałą pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy a ceną 
u innego Dostawcy w ciągu 14 dni, od dnia przesłania Wykonawcy noty obciążeniowej przez 
Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksową. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ww. 
należności z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia wyrobów medycznych dostarczonych z 
naruszeniem § 3 umowy, niezgodnych z zamówieniem albo gdy opóźnienie w dostawie 
spowodowało konieczność zakupu zamówionej partii wyrobów medycznych u innego dostawcy. 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami 
zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy. 
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§ 4. 
1. Wartość Umowy na dzień jej podpisania w oparciu o treść SIWZ oraz złożoną ofertę wynosi 

……………………… złotych brutto, słownie brutto: ……………………………………………… złotych.  
W kwocie tej uwzględniony jest ……….% podatek VAT, wg stawki na dzień zawarcia Umowy – 
szczegółowy cennik poszczególnych asortymentów przedstawia Załącznik Nr 1 do Umowy 
Formularz asortymentowo – cenowy. 

2. Strony ustalają na podstawie cen jednostkowych i ilości asortymentów określonych w Załączniku 
Nr 1 do niniejszej Umowy, że wartość netto na dzień jej podpisania w oparciu o treść SIWZ oraz 
złożoną ofertę wynosi ………………………… zł., słownie …………………..złotych. 

3. Ceny jednostkowe netto określone przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo - cenowym 
oferty są określone na poziomie maksymalnym i nie będą wzrastały w okresie obowiązywania 
umowy. Do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie 
wystawienia faktury. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania środków finansowych wymienionych w 
ust. 1, a tym samym obniżenia wartości umowy do 20% wynikających z faktycznego 
zapotrzebowania, którego nie można przewidzieć w chwili udzielania zamówienia, z tytułu czego 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

5. Ceny jednostkowe, określone w załączniku nr 1 do umowy będą stanowiły podstawę do ustalenia 
należności za dostawy, zrealizowane na podstawie zleceń dostaw i obejmują wszystkie koszty 
związane z realizacją umowy, w tym m.in.: koszt towaru, koszt opakowania, opłaty celno-
podatkowe (dla towarów z importu), transport i ubezpieczenie na czas transportu, dostarczenie 
do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego, rozładunek towaru z wniesieniem do 
magazynu oraz zysk Wykonawcy.  

6. Na dzień podpisania umowy jej wartość określona jest w wysokości ofertowej, a faktyczne 
ustalenie należności Wykonawcy zależeć będzie od wielkości poszczególnych zleceń, tj. 
zamówionych oraz faktycznie dostarczonych i odebranych asortymentów i wynikać będzie z sumy 
faktur wszystkich zleceń zrealizowanych w okresie obowiązywania umowy.  

7. Zamawiający może dokonać zmiany ilości poszczególnych asortymentów wynikających z 
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania Umowy. W związku z 
powyższym Strony dopuszczają prawo do zamiany ilościowej, pomiędzy poszczególnymi 
pozycjami, niepowodującej zmiany wartości Umowy. 

8. Strony dopuszczają rozliczanie za realizację zamówienia fakturami częściowymi za faktycznie 
zamówiony i dostarczony asortyment.  

9. W przypadku zastosowania obniżki cen jednostkowych, strony ustalają jednoznacznie, że 
powyższy fakt należy uwidocznić na wystawionym rachunku. 

10. Należność określoną fakturą Zamawiający zapłaci przelewem na konto podane na fakturze w 
ciągu 60 dni od daty dostarczenia faktury w formie pisemnej, niewybiegającej przed termin 
realizacji dostawy. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

11. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 60-dniowego terminu płatności od 
momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

12. Podane ilości w Załączniku nr 1 do Umowy są jedynie orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie 
realizacji zamówienia w związku z faktycznymi potrzebami Zamawiającego. 

13. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej 
Umowy w tym również odszkodowawczych i odsetkowych na osobę trzecią bez pisemnej zgody 
Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego, tj. Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w 
Olsztynie. 

14. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się, że bez zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego, tj. 
Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności:  
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1) nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy, 
2) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z 

realizacją niniejszej Umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem 
pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata,  

3) nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z 
realizacją niniejszej Umowy. 

 
§ 5. 

1. Wszelkie postanowienia zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie 
dopuszczonym ustawą Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli stron oraz 
zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Jakakolwiek zmiana postanowień umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, jest możliwa wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w formie pisemnej. 

3. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w toku jej realizacji: 

1) zmiana wynagrodzenia – jeżeli: 
a) na podstawie odrębnych przepisów nastąpią zmiany stawek podatku, które wejdą w życie po 

dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu, 
którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia – w takim przypadku 
stosuje się stawkę podatku VAT aktualną na dzień wystawienia faktury VAT. 

b) w przypadku takiej zmiany faktycznych potrzeb Zamawiającego, która ujawniła się w trakcie 
realizacji umowy i w związku, z którą modyfikacja umowy jest konieczna dla zapewnienia przez 
Szpital właściwego poziomu opieki nad pacjentami. 

c) jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 
2) zmiany w obowiązujących przepisach mających wpływ na przedmiot i warunki umowy. 
3) zmiany w sytuacji prawnej Stron skutkującej sukcesją generalną lub zmiany danych Wykonawcy 

(np. adresu). 
4) zmiana przedmiotu umowy w przypadku, gdy produkt stanowiący przedmiot oferty został 

wycofany z rynku, zaprzestano jego produkcji lub wprowadzono do obrotu jego nowszą wersję, 
a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i 
funkcjonalności niż produkt będący przedmiotem oferty, w zakresie cech, parametrów i 
funkcjonalności wymaganych w SIWZ oraz w zakresie pozostałych parametrów, zmiana jest 
korzystna dla Zamawiającego oraz Zamawiający wyraził na to zgodę. Powyższe zmiany nie 
wpłyną na warunki i zasady realizacji umowy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego 
rozdziału. 

5) w zakresie terminu realizacji umowy, w tym jego przedłużenia - jeżeli zaszły okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w momencie składania oferty, w tym w szczególności w 
przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, uniemożliwiających 
wykonywanie umowy przez Wykonawcę, tj. np.: brak potrzeby ze strony zapotrzebowania na 
przedmiot zamówienia związany bezpośrednio z wykorzystaniem w szpitalu, itp. 

6)  w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. 
U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) w tym, w szczególności gdy łączna wartość zmian jest mniejsza 
od 10%  wartości zamówienia określonej w §4 niniejszej umowy.  
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§ 6. 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostaw, o którym mowa w § 3 ust.1 lub 
dostaw niezgodnych z zamówieniem pod względem asortymentu, jakości bądź ilości,  
w wysokości 0,5 % za każdy dzień roboczy (poniedziałek – piątek oprócz dni ustawowo wolnych 
od pracy) opóźnienia od wartości zamówionej a niedostarczonej partii towarów, licząc wartość 
od kwoty brutto, 

2) jeżeli opóźnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 przekroczy 2 dni robocze, za każdy 
kolejny dzień opóźnienia 5% wartości zamówionej a niedostarczonej partii towarów, licząc 
wartość od kwoty brutto, 

3) jeżeli opóźnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 przekroczy 2 dni robocze, lub 
Wykonawca odmówił realizacji zamówienia jednostkowego i Zamawiający odstąpił od 
zamówienia jednostkowego albo dokonał zakupu interwencyjnego u innego Dostawcy, 
informując o tym Wykonawcę zgodnie z § 3 ust. 8 pkt. 3 niniejszej Umowy, w wysokości 10% 
wartości zamówionego a niedostarczonego asortymentu, licząc wartość od kwoty brutto, 

4) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa 
w § 3 ust. 7 w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia od wartości asortymentu 
reklamowanego, licząc wartość od kwoty brutto, 

5) w wysokości 10% wartości brutto Umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od Umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

6) w wysokości 10% wartości brutto Umowy, w przypadku rozwiązania Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

7) w wysokości 10% wartości brutto Umowy, w przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn leżących po jego stronie. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 będą naliczane niezależnie od siebie. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 

umowną. 
4. Strony ustalają, że w przypadku naliczenia kar umownych określonych w niniejszym paragrafie 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich zapłacenia a w przypadku braku reakcji ze strony 
Wykonawcy zostaną one potrącone z należności przysługującej Wykonawcy. 

 
§ 7. 

1. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie poprzez przesłanie do Wykonawcy 
powiadomienia na piśmie w sytuacji: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), 

2) dotychczasowy realizacji umowy wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte 
wykonanie Umowy lub jej części w umówionym terminie, 

3) Wykonawca opóźnia się w spełnieniu przedmiotu Umowy powyżej 5 dni roboczych, 
4) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę lub narusza interes Zamawiającego, i w przypadku 

gdy po upływie 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez 
Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, 
Wykonawca nie zastosuje się do wezwania, 

5) przedmiot Umowy posiada wady prawne niemożliwe do naprawienia. 
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2. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do 
naliczania należnych kar umownych. 

3. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
wymaga uzasadnienia oraz ma skutek ex nunc. 

 
§ 8. 

Umowa zawarta jest na czas określony, realizacja obowiązuje w okresie 12 miesięcy od XX.XX.XXXX do 
XX.XX.XXXX lub do wyczerpania wartości Umowy o ile nastąpi to przed ostatnim dniem realizacji 
umowy wskazanym powyżej. 

 
§ 9. 

1. Ze strony Zamawiającego - osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór 
i  koordynację nad realizacją umowy są: 

……………...................., tel. …………… faks …………… e-mail: …….. 

…………….................... tel. …………… faks …………… e-mail: …….. 

2. Ze strony Wykonawcy - osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór i  koordynację 
nad realizacją umowy są: 

……………………….. tel. …………… faks …………… e-mail: …….. 

………………………. tel. …………… faks …………… e-mail: ……..  

Poczta e-mail do składania zamówień …………….@..............., faks ……………………….. 
3. Zmiana osób określonych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia 

odrębnego aneksu. 
4. Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach zgłaszane były 

niezwłocznie przez Wykonawcę w formie pisemnej. 
5. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o każdej zmianie adresu, 

numeru telefonu lub faksu, o których mowa w ust. 1 i 2, zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy 
i  staje się skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem 
uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone. 

6. Strony zobowiązują się do współdziałania dla osiągnięcia i zachowania należytej terminowości 
oraz jakości dostaw w ramach Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego na jego wniosek o postępie realizacji 
umowy oraz raportować jej realizację. 

 
§ 10. 

1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez 
Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian. 

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonywane, pod rygorem nieważności, 
w formie pisemnej. 

3. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy 
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu 
administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe 
postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność. 

4. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 3 zostaną zastąpione, 
na mocy niniejszej Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, 
które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści 
gospodarczych dla każdej ze Stron. 
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5. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego jak również w będzie je wypełniał w 
trakcie realizacji Umowy. 

6. W sprawach dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, a nie uregulowanych jej 
postanowieniami, mają zastosowanie przedstawione wymogi zapisane w SIWZ, oferta 
Wykonawcy oraz odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu 
cywilnego. 

7. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu postępowania mediacyjnego. 

8. W przypadku sporu wynikającego z umowy lub w związku z nią, odnoszącego się również do jej 
istnienia, ważności lub rozwiązania, Strony postanawiają skierować spór do Ośrodka Mediacji 
Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie celem przeprowadzenia 
mediacji.  

9. Wszelkie koszty związane z postępowaniem mediacyjnym (wynagrodzenie mediatora i jego 
wydatki) strony będą ponosić w równych częściach. Powyższe  nie dotyczy kosztów ponoszonych 
przez same Strony w związku z mediacją (przyjazdy, utracone wynagrodzenie,  koszty obsługi 
prawnej oraz wszelkie inne koszty, utracone korzyści, itp.), które każda Strona ponosi we własnym 
zakresie. 

 
§ 11. 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2. Integralną część Umowy stanowi Załącznik Nr 1. 

 
WYKONAWCA:     ZAMAWIAJĄCY:  


