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Warszawa, 17 listopada 2017r. 

SCOL / 1434 /2017  

  

      

                 

Zaproszenie do złożenia oferty 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm./ 

 

I. Zamawiający:   

Stołeczne Centrum Opiekuńczo Lecznicze Sp.  z o.o. 

ul. Mehoffera 72/74; 03-131Warszawa 

 

zaprasza do złożenia ofert cenowych na: usługę comiesięcznego rozliczania kontraktów z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. 

 

Kryterium oceny: 100% cena. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia zawiera jednocześnie wstępne postanowienia umowy i zawiera:  

1. Rozliczanie kontraktów w zakresie świadczeń w zakładzie Spółki.  

2. Przygotowywanie pism do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych, wypłaty nadwykonań, urlopów personelu medycznego  

i innych mających bezpośredni wpływ na prawidłowe rozliczanie kontraktu; 

3. Aktualizację danych rejestrowych Świadczeniodawcy w systemach przekazywania danych NFZ; 

4. Analizy merytorycznej zmian w SCOL dotyczących personelu, sprzętu medycznego  

i harmonogramów pracy; 

5. Wprowadzania zmian w SCOL dotyczących potencjału Świadczeniodawcy; 

6. Tworzenie raportów statystycznych, rozliczeniowych, kolejek oczekujących,  

7. Tworzenie zestawień finansowych a aktualnym stanie wykonania kontraktu 

8. Informowanie o komunikatach NFZ; 

9. Przekazywanie informacji o ogłoszonych konkursach NFZ 

10. Rejestracja zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w programach wymiany danych z NFZ. 

 

Termin realizacji usługi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

 

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza 

ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania.  

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 2 Wykonawcy). 

mailto:biuro@scol.warszawa.pl
http://www.scol.warszawa.pl/


IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania w jest Urszula Jakuboze tel. 795-530-004 w dniach  pn. - pt  w godzinach  

08.00 do 14.00. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia 

zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: w dniach pn. - pt. w godzinach  

08.00 do 14.00. 

VI. Miejsce składania ofert 

Ofertę należy: 

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.,  

ul. Szubińska 4, Warszawa (parter Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji) 

- lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres e-mail przetargi@scol.warszawa.pl 

w terminie do dnia 23.11.2017 godz. 8.30. 

VII. Opis sposobu wskazania ceny  

1. Na załączonym formularzu asortymentowo-cenowym należy przedstawić cena netto/VAT/brutto za 

1 miesiąc świadczenia usługi oraz kwotę łączną netto/VAT/brutto za 12 miesięcy świadczenia 

usługi 

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 

VIII. Informacje o formalnościach  

 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację o wyborze 

najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej www.scol.warszawa.pl 

 Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  

 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. 

 Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 

organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie Wykonawcy. 

3. Wzór umowy. 

 

 



 

 
Załącznik nr1 

………………………………….. 
pieczątka firmowa Wykonawcy 

Stołeczne Centrum  
Opiekuńczo -Lecznicze Spółka z o.o. 
ul. Mehoffera 72/74 
03-131 Warszawa 
 
 
 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
Przedmiotem  zamówienia jest usługa comiesięcznego rozliczenia kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia  na potrzeby jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Stołecznego 
Centrum Opiekuńczo –Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74.  
 
Dane Wykonawcy 

Pełna nazwa …………………………………………………………………………………………………………… 

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

Dokładny adres:  

miejscowość………………………………………………………………………………..…………… 

ul……………………………………………………… tel. ………………………….. 

e-mail……………………………………………………………… 

Numer wpis do  rejestru sądowego/ ewidencji działalności gosp. …………………………… 

NIP………………………………………… 

Regon……………………………………. 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………...…… 

Adres: ………………………………………………………………………………………….………… 

nr telefonu:…………………………………………………………………………………………..…… 

nr faksu:…………………………………………………………………….……………….…………… 

e- mail:……………………………………………………………………………….…………………  

OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTOWANIA FIRMY ( ujawnione w rejestrze 

 lub ewidencji ) 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………...…… 

pełniona funkcja ……………………………………………………………………………….……………..………….… 

 

*- niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 



 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za okres 1 miesiąca na kwotę: 

▪ cena netto:      ………………....…..zł., 

        słownie:............................................................................................................................, 

▪ podatek VAT:  ……………………...zł., 

      słownie:..........................................................................................................................., 

▪ cena brutto:   ……………………...zł. 

      słownie:..........................................................................................................................., 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za okres 12 miesięcy na kwotę: 
 

▪ cena netto:      ………………....…..zł., 

        słownie:............................................................................................................................, 

▪ podatek VAT:  ……………………...zł., 

      słownie:..........................................................................................................................., 

▪ cena brutto:   ……………………...zł. 

      słownie:..........................................................................................................................., 

 

ustaloną na podstawie zapytania ofertowego w oparciu o jednostkowe ceny netto oraz podatek VAT, 
naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapłata dokonana będzie w sposób określony w Umowie.  

3. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 
4. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc 

od daty wyznaczonej na składanie ofert.  
5. Oświadczamy, że ze względu na przekazywanie danych pacjentów SCOL, zobowiązujemy się do ochrony 

danych osobowych pacjentów oraz zachowania tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz 
informacji. 

6. Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowy realizacji 
zamówienia określone we wzorze umowy załączonej do Zaproszenia. 

 
 
 
................................., dnia ................................ 

       
                                                                                                ......................................................... 

                                                                             pieczątka/i imienna/e  i podpis/y upoważnionego/ych 
przedstawiciela/i wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z warunkami przedmiotu zamówienia i warunki te przyjmuję bez 

zastrzeżeń.  

2. Stwierdzam, że okres związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. Okres płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. 

4. Zobowiązuję się do dostarczenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert w przypadku wybrania przez Zamawiającego złożonej przeze mnie oferty w ciągu 3 

dni od ogłoszenia wyników postępowania. 

 

 

 

................................., dnia ................................ 

       

 

                                                                                               

......................................................... 

                                                                           pieczątka/i imienna/e  i 

podpis/y upoważnionego/ych 

przedstawiciela/i wykonawcy 

 

 

 

 

 



 

WZÓR UMOWY 

na świadczenie usługi comiesięcznego rozliczania kontraktu 

z Narodowym Funduszem Zdrowia 

 

zawarta w dniu ……………………. roku w Warszawie pomiędzy: 

Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mehoffera 

72/74, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000456064, REGON 146613264, 

NIP 524-275-83-70, kapitał zakładowy 25 100 000 zł, 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”, 

a   

…………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez  

…………………………………………………………………… 

- zwanym dalej Zleceniobiorcą, 

 

dalej zwanych łącznie Stronami o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiot umowy stanowi usługa comiesięcznego rozliczania kontraktów w zakresie 

świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym, obowiązujących na dzień 

…………...11.2017r., zawartych między Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 

Zdrowia a Zleceniodawcą, w skład którego wchodzą: 

a. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder w Warszawie przy ul. Józefa Mehoffera 72/74, 

b. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Warszawie przy ul. Szubińskiej 4, 

c. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Warszawie przy ul. Olchy 8, 

d.           Geriatryczne Centrum Medyczne Warszawa, Al. Wilanowska 257. 

 

2. W ramach terminowego i prawidłowego comiesięcznego rozliczenia kontraktów 

Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 



a. Przygotowania pism do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych, wypłaty nadwykonań, urlopów personelu medycznego i innych 

mających bezpośredni wpływ na prawidłowe rozliczanie kontraktu z NFZ. 

b. Aktualizacji danych rejestrowych Świadczeniodawcy w systemach przekazywania danych NFZ. 

c. Analizy merytorycznej planowanych zmian w SZOI dotyczących personelu, sprzętu 

medycznego i harmonogramów pracy. 

d. Wprowadzania zmian w SZOI dotyczących potencjału Świadczeniodawcy. 

e. Tworzenia raportów statystycznych, rozliczeniowych, kolejek oczekujących  

i wystawiania rachunków (faktur), a także korekt w terminie do 14-tego dnia po zakończeniu miesiąca 

rozliczeniowego. 

f. Comiesięcznego tworzenia zestawień informujących o aktualnym stanie wykonania kontraktu 

z NFZ, wartości wykonania  przez poszczególne Oddziały i ilości osobodni do 10-tego każdego miesiąca 

g. Natychmiastowego informowania o komunikatach NFZ oraz o zachodzących zmianach w 

przepisach prawnych dotyczących rozliczeń zakontraktowanych zakresów świadczeń, jednak nie 

później niż w dniu ich ogłoszenia lub dnia następnego 

h. Przekazywania informacji o ogłoszonych przez NFZ konkursach ofert  

z zakontraktowanych zakresów świadczeń (w przypadku, gdy zbliża się termin wygaśnięcia aktualnego 

kontraktu), a także z innych zakresów świadczeń, które bezpośrednio wskaże Zleceniodawca. 

i. Rejestracji zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w programach wymiany danych z 

Narodowym Funduszem Zdrowia. 

j. Wykonania analizy wymagań NFZ dotyczących niezakontraktowanych na dzień podpisania 

umowy świadczeń zdrowotnych.  

k. Szkoleń personelu Zleceniodawcy z zakresu prawidłowej realizacji kontraktu z NFZ, obsługi 

systemów przekazywania danych z NFZ. 

l. Czynnego współdziałania ze Zleceniodawcą w zakresie dochodzenia roszczeń za udzielone 

świadczenia w okresie obowiązywania  niniejszej umowy. 

 

3. Niniejsza umowa nie dotyczy m.in.: 

a. Przygotowania oferty konkursowej do NFZ. 

b. Przygotowania wniosków do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

c. Wpisu zmian do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. 

d. Porad prawnych. 

e. Poprawy błędów w systemach przekazywania danych z NFZ, które powstały przed datą 

zawarcia niniejszej umowy. 

f. Serwisu informatycznego oprogramowania do rozliczeń z NFZ. 

 



 

4. W przypadku, gdy Zleceniodawca zakontraktuje z NFZ nowy zakres świadczeń, Strony mogą 

włączyć go do niniejszej umowy stosownym aneksem. 

 

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Do realizacji niniejszej umowy zostanie wyznaczony Zleceniodawcy opiekun – Specjalista ds. 

rozliczeń kontraktów z NFZ.  

2. Opiekun jest do dyspozycji Zleceniodawcy w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. O zmianie i 

zastępstwie opiekuna Zleceniodawca jest informowany na bieżąco.  

3. Wszelkie szczegółowe ustalenia związane z realizacją czynności określonych w §1 pkt. 2 są 

zawierane za pośrednictwem korespondencji mailowej i są wiążące dla Stron. 

4. Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazywania Zleceniobiorcy danych niezbędnych do 

rozliczania z NFZ udzielonych przez siebie  świadczeń, których zakres określa Załącznik Nr 1 do umowy, 

w terminie nie późniejszym niż do 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 

Przekazywanie danych odbywać się będzie z poszanowaniem zasad określonych w przepisach ogólnie 

obowiązujących oraz zgodnie z zasadami określonymi niniejszą umową, w tym § 2 ust. 2 i 3. 

5. Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za rzetelne, prawidłowe i terminowe  rozliczenie świadczeń 

udzielanych przez Zleceniodawcę.  

 

§ 3 

Odpowiedzialność 

1. Czynności określone w §1 pkt. 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać z należytą 

starannością, zgodnie z przepisami prawa i przyjętym przez NFZ sposobem postępowania, na 

podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy dokumentów i informacji, z tym że Zleceniobiorca 

zobowiązany jest do poinformowania Zleceniodawcy o nieprawidłowościach w przekazywanych 

dokumentach oraz o ryzykach z tym związanych w terminie umożliwiającym naprawienie uchybień 

przez Zleceniodawcę w celu terminowego rozliczenia świadczeń z NFZ. 

2. Zleceniobiorca nie odpowiada za niewykonanie bądź nieprawidłowe wykonanie umowy  

z przyczyn nieleżących po stronie Zleceniobiorcy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Tytułem wynagrodzenia Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy 

wynagrodzenie netto w kwocie ……….. zł (słownie: ……………………… złotych 00/100 netto) powiększone 

o podatek VAT (dalej Wynagrodzenie). 



2. Wynagrodzenie będzie płatne co miesiąc, przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia 

faktury VAT na konto: 

………………………………………………………………………………….. 

3. W przypadku opóźnienia płatności Wynagrodzenia przekraczającego 21 dni, co najmniej trzy 

krotnie w czasie obowiązywania umowy, Zleceniobiorca ma prawo wstrzymać realizację dalszych usług 

oraz naliczyć odsetki ustawowe. 

4. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy  

i przesyłania ich drogą mailową. 

5. Za dzień zapłaty rozumie się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Zleceniobiorcy 

wskazany na fakturze VAT. 

 

 

§ 5 

Adres do korespondencji 

Strony ustalają następujące adresy korespondencyjne do doręczania przesyłek: 

Ze strony Zleceniodawcy: 

adres:  

telefon: kom……………………………………………………………………………… 

e-mail:, ………………………………………………………………………………. 

 

Ze strony Zleceniobiorcy: 

adres:  

telefon: kom……………………………………………………………………………… 

e-mail:, ………………………………………………………………………………. 

 

§ 6 

Czas trwania umowy 

1. Umowa zawarta jest na czas określony począwszy od dnia …………. roku do ……………. roku.  

2. W dniu wygaśnięcia lub utraty całego kontraktu Zleceniodawcy z NFZ niniejsza umowa 

przestaje obowiązywać. 

3. W terminie 20 dni po zakończeniu umowy Zleceniobiorca przekazuje protokołem bazę danych 

zakładów wymienionych w §1 

 



§ 7 

Poufność 

1.  Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, 

dokumentów oraz informacji, w szczególności technicznych, technologicznych, handlowych i 

organizacyjnych, otrzymanych lub uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy od drugiej 

Strony w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (zwanych dalej łącznie „Informacjami") 

2.  Obowiązek określony w pkt. 1 powyżej obejmuje w szczególności Informacje, które Strony 

otrzymały bezpośrednio od siebie, a także za pośrednictwem osób działających w imieniu drugiej 

Strony, nie ujawnione przez Stronę, której one dotyczą, lub osoby trzecie do publicznej wiadomości w 

sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg osób, chyba że obowiązek ich 

ujawnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź jest związany z 

wykonywaniem Umowy przez Zleceniobiorcę. 

3.  Obowiązek Stron zachowania w tajemnicy Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich 

udostępniania osobom trzecim z wyjątkiem osób, o których mowa w pkt. 4 poniżej. 

4.  Strony zobowiązują się poinformować o obowiązkach wynikających z niniejszej umowy 

wszystkie osoby, które z uwagi na udział w realizacji współpracy, będą miały styczność  

z Informacjami. Strony ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy przez osoby wyżej wskazane, jak za działania własne. Jeżeli nie będą wymagać tego 

przepisy obowiązującego prawa ani nie będzie to konieczne dla potrzeb wykonania niniejszej umowy, 

w czasie jej trwania Stronie nie wolno bez uprzedniego wyraźnego pisemnego zezwolenia drugiej 

Strony w sposób bezpośredni ani pośredni ujawniać, przekazywać, udostępniać ani też wykorzystywać 

we własnym lub cudzym interesie Informacji dotyczących drugiej Strony.  

3. W przypadku nie podjęcia przez Strony współpracy, każda ze Stron zobowiązana jest na 

pisemne żądanie drugiej Strony przekazać niezwłocznie wszelkie będące w jej posiadaniu, w formie 

pisemnej albo elektronicznej, Informacje uzyskane od Strony żądającej na jej koszt. 

4.  Pomimo zgłoszenia przez Stronę żądania, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, druga Strona może 

zatrzymać i ujawnić Informacje, ale tylko w takim zakresie, w jakiej jest to niezbędne w celu 

udokumentowania przebiegu współpracy oraz prawidłowości wykonania obowiązków w ramach 

współpracy. 

5. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności 

wykorzystywane przez nie do odbioru, przekazywania oraz przechowywania Informacji gwarantowały 

zabezpieczenie Informacji przed dostępem osób trzecich nie upoważnionych do zapoznania się z nimi.  

6. Strony oświadczają, że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami 

umożliwiającymi zagwarantowanie poufności przekazywanych sobie nawzajem Informacji. 

7. W przypadku żądania udostępnienia Informacji przez organ lub inny podmiot do tego 

uprawniony z mocy obowiązujących przepisów prawa lub stosownego porozumienia z organem 

Strona, do której żądanie zostało skierowane, jest obowiązana niezwłocznie poinformować o tym 

drugą Stronę. 

8. Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 10 powyżej powinno zostać w miarę możliwości 

dokonane przed udzieleniem Informacji uprawnionemu organowi lub innemu podmiotowi oraz 

powinno wskazywać zakres żądanych Informacji, chyba, że przekazanie takiej informacji jest 



zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji podmiotu żądającego 

udostępnienia Informacji. 

 

§ 8 

Wypowiedzenie umowy 

1. Każda za Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

2. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym przez każdą ze Stron, w 

przypadku, gdy druga Strona nie wywiązuje się z ciążących na niej obowiązków. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy znajdują zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Stronami, w związku z realizacją niniejszej umowy, 

Strony będą rozstrzygać polubownie w drodze dwustronnych rozmów. W przypadku nie osiągnięcia 

porozumienia przez Strony na drodze polubownej, w terminie 30 dni od daty wywołania sporu, 

ewentualne spory rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy powszechne w Warszawie. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................      ....................................................... 

               podpis i pieczęć Zleceniodawcy                             podpis i pieczęć Zleceniobiorcy 

 

 


