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                                           Projekt umowy                          Załącznik nr 3 

 
 

Umowa nr ………/2018 
 

Zawarta dnia ……………… r. w Łapanowie pomiędzy 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie adres: 
32-740 Łapanów 32  
Reprezentowanym przez: 
Dyrektora Marcina Budzyna 

przy kontrasygnacie 

głównej księgowej: Lidia Gądek 

Zwaną/ym w dalszej części niniejszej Umowy Zamawiającym 

 
a 
……………………………………………………..…….. 
Zwaną w dalszej części niniejszej Umowy Wykonawcą. 
 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani Stronami, a każdy z nich z osobna także Stroną 

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez Zamawiającego 
postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie § 11 Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO 
przyjętego Zarządzaniem Nr 14/2016 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Łapanowie z dnia 10 października 2016 r ( dalej: Regulamin), Strony postanawiają co następuje:  
 

§1 
Przedmiot umowy 

 
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług kierowania 
projektem pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” (dalej: 
projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2., szczegółowo 
opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu (dalej : Usługi) 
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Przygotowania i prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami 
projektowymi w zakresie merytorycznym i administracyjnym oraz kontroli zgodności z 
przyjętym harmonogramem i budżetem projektu, w tym w zakresie terminowości i rzetelności 
sporządzania wszelkiej sprawozdawczości w części merytorycznej oraz prowadzenie bieżącej 
dokumentacji projektu i jej prawidłowej archiwizacji; 

2. Sporządzania wniosków o płatność i sprawozdań zgodnie z aktualnymi wytycznymi 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 

3. Przygotowywania i prowadzenia sprawozdawczości w Centralnym Systemie 
Teleinformatycznym SL2014 tj. m.in. postępu rzeczowego realizacji projektu, wskaźników 
produktu i rezultatu oraz bazy monitorowania uczestników projektu; 

4. Przygotowania i przeprowadzenia, w imieniu Zamawiającego, zamówień publicznych poniżej 
30 tys. Euro zgodnie z Regulaminem dla potrzeb realizacji projektu; 
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5. Przygotowywania niezbędnych dokumentów (opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia) do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
zgodnie z wymaganymi przepisami w tym  ustawy  Prawo zamówień publicznych, szacowanie 
wartości zamówienia; 

6. Opracowywanie procedur, zarządzeń Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Łapanowie oraz dokumentacji do prawidłowego realizowania projektu; 

7. Nadzoru nad prawidłowym sporządzaniem umów z wykonawcami zadań w ramach projektu; 

8. Monitorowania postępu realizowanego projektu w stosunku do harmonogramu rzeczowo - 
finansowego oraz sprawowanie kontroli merytorycznej wszelkich wydatków ponoszonych w 
związku z realizacją projektu; 

9. Nadzoru nad planami finansowymi dla realizowanych projektów, dokonywanie zmian, 
sporządzanie wniosków; 

10. Reprezentowania realizatora projektu tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Łapanowie podczas kontroli zewnętrznych, przedkładanie pisemnych wyjaśnień; 

11. Uaktualniania harmonogramów i przesyłanie ich na bieżąco do Instytucji pośredniczącej, dla 
prawidłowego przebiegu realizacji projektu; 

12. Dbałości o prawidłową promocję projektu oraz nadzór nad oznakowaniem pomieszczeń, 
sprzętu itp., 

13. Prowadzenia rejestrów i dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w 
projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 
2016 r. Nr 119, str. 1) dalej: „RODO”. 

14. Zapewnienia właściwego wewnętrznego przepływu informacji, mającego wpływ na zakres, 
cele, czy rezultaty projektu; 

15. Realizacji zapisów umowy partnerskiej solidarnie z obowiązującymi wytycznymi w projekcie; 

16. Współpracy z beneficjentem projektu: Powiat Bocheński ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 -
700 Bochnia w zakresie wynikającym z potrzeb realizacji projektu; 

17. Koordynowania działań realizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
im. św. Jana Pawła II w Łapanowie, Łapanów 32, 32-740 Łapanów oraz Zespole Szkół nr 2 
im. Stanisława Konarskiego w Bochni, ul. Stasiaka1, 32-700 Bochnia w zakresie realizacji 
projektu; 

18. Współpracy z Radą Programową powołaną przy Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego ( dalej: CKZiU) w Łapanowie. 

§ 2 
Warunki realizacji przedmiotu umowy 

 
1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie: 
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a. Zgodnie z prawem krajowym i unijnym, umową o dofinansowanie projektu i 
aktualnymi zasadami realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 

b. Do realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć osobę spełniająca 
warunki, zgodnie z wymogami określonymi Zapytaniu ofertowym: 

…………………………………………. 
c. Usług będą świadczone  w  siedzibie CKZiU w Łapanowie  nr  32, w siedzibie 

Wykonawcy oraz w innym miejscu, jeżeli będzie to wynikało z potrzeb realizacji 
niniejszej Umowy lub potrzeb realizacji Projektu. 

d. Usługi będą świadczone w wymiarze  80 godzin miesięcznie, z  tym, że 32 godzin w 
miesiącu Wykonawca będzie świadczył Usługi   w siedzibie CKZiU w Łapanowie nr 
32, z zastrzeżeniem, ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.  

e. W przypadku kontroli projektu, niezależnie od ilości zrealizowanych godzin, 
Wykonawca będzie obsługiwał i podejmował działania w związku z czynnościami 
kontrolnymi w miejscu ich realizacji oraz wskazanych przez Zamawiającego. 

f. W przypadku spotkań ogólnych, projektowych oraz z wykonawcami realizującymi 
projekt, kierujący będzie przygotowywał i prowadził te spotkania. 

g. Określona w pkt. 4 liczba godzin będzie rozliczana w zestawieniu miesięcznym, tj. na 
podstawie protokołu odbioru. Wysokość wynagrodzenia za 1 godzinę świadczonych 
przez Wykonawcę Usług  wynosi ….. PLN brutto, tj. …………..    netto + ……VAT.  

h. W przypadku przekroczenia miesięcznego poziomu godzinowego zaangażowania w 
projekcie o którym mowa w pkt 4 niniejszego ustępu, przyjmuje się, iż: 

a) Wykonawca w kolejnym miesiącu rozliczeniowym będzie świadczył 
proporcjonalne mniej godzin na rzecz projektu, lub 

b) Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie adekwatne do ilości 
przepracowanej liczby dodatkowych godzin, wg stawki wskazanej w 
niniejszym punkcie  x ilość godzin;  

c) Wykonawca zapewnia sprawne kierowanie projektem do dnia zakończenia 
rozliczenia całości. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu realizacji 
planowanych zadań w danym miesiącu do ostatniego dnia miesiąca 
poprzedzającego 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji obowiązków w zakresie opisanym 
przedmiotem umowy, innej osobie niż wskazana przez Wykonawcą. Zmiana, o której mowa w 
zd.1 dopuszczalna jest jedynie na osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie wynikające z 
warunków udziału w postępowaniu, co Wykonawca zobowiązany jest dowieść przedkładając 
stosowane oświadczenia i dokumenty.  
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§ 3 
Prawa i obowiązki Stron 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, uprawnienia, zasoby i 

doświadczenie niezbędne do należytej realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje się 
wykonać go z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym oraz 
wymaganiami Zamawiającego. 

2. Wykonawca może powierzyć realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim, jednakże 
wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w tym zakresie. 

3. Niezależnie od wymogu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, w razie powierzenia 
wykonywania realizacji przedmiotu umowy osobie trzeciej, Wykonawca odpowiada za 
działania lub zaniechania osoby trzeciej tak, jak za własne działania lub zaniechania.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym oraz innymi osobami 
działającymi z jego upoważnienia na jego rzecz w zakresie realizacji postanowień niniejszej 
umowy, w szczególności zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu na bieżąco (tj. 
nie rzadziej niż raz na tydzień), informacji o przebiegu prowadzonych działań i 
podejmowanych czynności.  

5. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w związku z realizacją 
postanowień niniejszej umowy, w szczególności zobowiązany jest udzielać Wykonawcy 
wszelkich niezbędnych informacji oraz udostępnić/wydać dokumenty i materiały niezbędne 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

6. Każdorazowo Stronom przysługuje uprawnienie do wnoszenia uwag, sugestii i zastrzeżeń w 
odniesieniu do udostępnianych/przekazywanych dokumentów oraz podejmowanych w toku 
realizacji przedmiotu umowy czynności i działań. 

7. Wykonawca zobowiązuje się  do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy  regulującej   
powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z  realizacja niniejszej umowy . 

8. Wykonawca, w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, za swoje działania i 
zaniechania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. 

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za: 

a. Błędy pracowników Zamawiającego, mające wpływ na prawidłową realizację 
przedmiotu umowy, 

b. Skutki przekazania nieprawdziwych informacji, mających znaczenie w związku z 
działaniami faktycznymi i prawnymi podejmowanymi przez Wykonawcę w związku z 
realizacją postanowień niniejszej umowy,  

c. Wyniki postępowania sądowego, administracyjnego, polubownego, egzekucyjnego 
prowadzonego w związku z realizacją projektu, chyba że miał wpływ na realizację  
przedmiotu projektu. 

d. Działania, zaniechania i/lub ich prawidłowość w odniesieniu do okresu liczonego od 
dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu (lub wcześniejszego, jeżeli w 
projekcie kwalifikowane do rozliczenia były wydatki ponoszone przed złożeniem 
wniosku aplikacyjnego) do dnia rozpoczęcia realizacji umowy przez Wykonawcę. 
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10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej reakcji na sytuację wymagające podjęcia 
szybkich działań. Czas reakcji powinien być adekwatny do sytuacji oraz  pozwalający na 
rozwiązanie problemu przez osobę kierującą po stronie Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest podać przewidywany czas i sposób rozwiązania problemu. Proces 
rozwiązywania problemu oraz czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest pojawić się w 
miejscu wystąpienia problemu, liczony od momentu otrzymania pisemnego lub telefonicznego 
zgłoszenia.  

§  4 
 

Termin realizacji umowy 
Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, będzie świadczył Usługi w terminie: od dnia zawarcia 
niniejszej umowy do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

§ 5 
 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą na zasadzie wyłączności autorskie prawa 

majątkowe do opracowanych w toku realizacji przedmiotu umowy dokumentów lub ich 
fragmentów dalej zwane jako utwory, w tym prawa do korzystania z nich oraz dysponowania 
nimi, nieograniczone w żaden sposób, w szczególności w zakresie czasu korzystania z nich, 
zakresu i możliwości rozporządzania nimi bez zgody osób trzecich oraz że prawa te wolne są 
od roszczeń osób trzecich. 

2. W przypadku, gdy uwagi Zamawiającego stanowić będą twórczy wkład w sporządzenie 
utworów lub ich fragmentów, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługiwać będą prawa 
autorskie wspólne, przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiającego decydować 
będzie fakt wykorzystania jego uwag na którymkolwiek etapie prac związanych z realizacją 
niniejszej umowy. W sytuacji takiej, postanowienia niniejszego paragrafu będą mieć 
odpowiednio zastosowanie do udziału, jaki przysługuje w utworach bądź ich fragmentach 
Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, iż z chwilą odbioru utworów lub ich fragmentów, Zamawiający nabywa 
wyłączne autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania prawami do utworów 
i/lub ich fragmentów, na pełen czas trwania tych praw, bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, na wszelkich istniejących w dniu zawarcia niniejszej umowy polach 
eksploatacji, w tym także określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z2018r. poz.880a w szczególności do: 

a) Utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania utworów i ich fragmentów bez 
zgody Wykonawcy w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 
formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamięci 
komputera lub innego urządzenia, umieszczania na wszelkich nośnikach w 
jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie, 

b) Publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania utworów i ich 
fragmentów na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 

c) Nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację 
naziemną oraz za pośrednictwem satelity, 

d) Wprowadzanie utworów i ich fragmentów do obrotu, najmu lub użyczenia utworów i 
ich fragmentów, zarówno pod tytułem darmowym, jak i odpłatnie, bez względu na 
charakter użytku, 
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e) Publicznego udostępniania (rozpowszechniania) utworów i ich fragmentów w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, w szczególności poprzez wprowadzanie zapisu do pamięci komputera, 
multiplikacji tego zapisu techniką cyfrową w sieciach komputerowych bez względu 
na ilość serwerów, w tym eksploatacji w sieciach komputerowych przewodowych i 
bezprzewodowych, w szczególności w Internecie, 

f) Wykorzystanie utworów i ich fragmentów dla celów reklamy, promocji, oznaczenia 
lub identyfikacji Zamawiającego, 

g) Dokonywania dowolnych zmian w utworach oraz rozporządzania i korzystania z tak 
powstałych opracowań w sposób określony w lit. )a-f. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie 
autorskich praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych w ust.3.  

5. Strony oświadczają, iż przeniesienie autorskich praw majątkowych i prawa wskazanego w ust. 
4 następuje w ramach wynagrodzenia określonego w §6 niniejszej umowy, co w całości 
zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy.  

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 
szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewłaściwym wykonaniem przez 
Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, będących konsekwencją naruszenia praw 
autorskich osób trzecich lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcą, 
rozumianych w szczególności jako szkoda bezpośrednia lub pośrednia, a w szczególności w 
razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na na 
zarzucie naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.  

7. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej 
praw do utworów bądź ich fragmentów, Wykonawca zwolni Zamawiającego od 
odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w 
postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym 
postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od 
Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze 
dóbr osobistych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia 
poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały czas trwania autorskich praw majątkowych do 
utworów i ich fragmentów, powstrzyma się od wykonywania nadzoru autorskiego i innych 
osobistych praw autorskich do utworów i ich fragmentów i że nie będzie się sprzeciwiał ich 
wykorzystaniu bez oznaczenia autora oraz że prawa te będą w całości i na zasadach 
wyłączności przysługiwały Zamawiającemu w ramach ustalonego przez Strony 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6, bez konieczności uzyskiwania odrębnych zgód. 

9. Strony zgodnie postanawiają, że wraz z przekazaniem Zamawiającemu rezultatów działalności 
Wykonawcy w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego prawo własności ich egzemplarzy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 6. 

§ 6 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają łączne ryczałtowe wynagrodzenie umowne 

w wysokości:  ………………….….. PLN netto (słownie: …………………………) 
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powiększone o należny podatek VAT …….. % = ……………………. PLN (słownie: 
……………………………..), łącznie brutto ………………… PLN 
(słownie……………………………………………….).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane będzie w równych częściach co miesiąc, 
na podstawie faktur częściowych, w oparciu o rozliczenie godzinowe, o którym mowa w § 2 
ust. 1 pkt 7 Umowy, potwierdzone przez Zamawiającego oraz z zastrzeżeniem postanowień § 
2 ust. 1 pkt 7 i 8  

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT kwota 
wynagrodzenia brutto podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy 
wyłącznie usług zrealizowanych po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT. 

4. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Zleceniobiorcę 
rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT terminie 7 dni 
kalendarzowych  od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. 

5. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. Podstawą wystawienia faktury Vat jest rozliczenie się z harmonogramu czasu pracy poprzez 
przedstawienie zaakceptowanego protokołu odbioru. 

§ 7 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) Odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o 
którym mowa w § 6 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

1) Odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o 
którym mowa w § 6 ust. 1. 

3. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania przez 
którąkolwiek ze Stron noty obciążeniowej.  

4. Stronom przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
prawa cywilnego, jeżeli powstała szkoda przekracza wysokość kar umownych.. 

§ 8 
Poufność 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz treść 

dokumentów uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją postanowień niniejszej 
umowy, w tym w szczególności podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego 
charakteru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności 
zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego w sposób naruszający 
jego dobre imię, renomę oraz interes. 
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3. Strony zgodnie przyjmują, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w okresie 
obowiązywania umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie 
podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu. 

 

 

§ 9. 
Komunikacja 

 
1. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami niniejszej Umowy będzie odbywać się w formie 

pisemnej (listem poleconym), telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail/fax) z zastrzeżeniem 
postanowień Umowy, wymagających wyłącznie lub dodatkowo formy pisemnej. W przypadku gdy 
z treści Umowy wynika wymóg zachowania formy pisemnej, przyjmuje się, że forma ta została 
zastrzeżona pod rygorem nieważności. 

2.  Dane dla celów kontaktowych: 
dla Zamawiającego: 
ckziulapanow@gmail.com 
dla Wykonawcy: 
…………………………………………….. 
lub na inny adres wskazany przez stronę na piśmie. W przypadku zmiany wyżej wskazanych 
danych kontaktowych Strona, której dane kontaktowe uległy zmianie winna niezwłocznie 
zawiadomić o powyższym drugą Stronę, podając jednocześnie aktualne dane kontaktowe. 

3. Zawiadomienia dokonane w sposób określony powyżej będą uważane za dokonane z chwilą 
doręczenia. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o wszelkich zmianach osób 
upoważnionych do kontaktów oraz danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 powyżej. W 
przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencję wysłana na dotychczasowy adres 
uważa się za skutecznie doręczoną 

4. Dokumenty przechowywane, przetwarzane i udostępniane są w siedzibie Zamawiającego 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, rozwiązanie umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem§ 6 ust. 3 umowy. 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy okaże się obecnie lub w przyszłości nieskuteczne 
lub nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień, Strony umowy zastąpią 
postanowienie nieskuteczne lub nieważne, przewidując lub przyjmując takie uregulowanie, 
które najlepiej odpowiada celowi gospodarczemu, jakiemu służyć miało postanowienie 
nieskuteczne lub nieważne. Nie dotyczy to sytuacji, gdy postanowienia nieskuteczne lub 
nieważne są dla którejkolwiek ze stron na tyle istotne, że bez tych postanowień nie doszłoby 
do zawarcia umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy 
kodeksu cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji postanowień niniejszej umowy lub z nią związane, 
Strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku 
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możliwości polubownego rozwiązania sporu, będzie on poddany pod rozstrzygnięcie przez 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem 30 dniowego 
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

6. Umowa niniejsza została sporządzona w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
wykonawcy oraz dwa dla zamawiającego.  

 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 
 
……………………………………….   ……………………………………………… 
 
 
 
……………………………………….  
 

 


