
   

 

  

 

Załącznik nr 7  

Ogólne warunki umowy 

  

UMOWA nr ……………………………………. 

zawarta w dniu ……………………………….  

pomiędzy:  

  

BD Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-222) przy ul. 

Broniewskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000413871; NIP: 5170358878; REGON: 180824543 reprezentowaną przez: Pawła 

Walawender,  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a   

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

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

reprezentowaną przez: ………………………………………….., 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, zaś wspólnie zwanymi dalej: „Stronami”  o następującej 

treści:  

  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 

szkoleń część …………….. w związku z realizacją projektu pt.: „Zmiana na PLUS. Program dla osób 

młodych pracujących oraz niepracujacych” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 

Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym 

rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Umowa o dofinansowanie nr POWR.01.02.0118-0044/17-00.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 

nr 2/PLUS/BDC/2019, stanowiącego integralną część niniejszej umowy.  

3. Realizowana usługa musi spełniać wymagania określone w zapytaniu ofertowym nr 

2/PLUS/BDC/2019. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 25.07.2019 r. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, terminowość oraz 

kompletność wykonania przedmiotu umowy.  

6. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego 

zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, zapytaniem ofertowym nr 2/PLUS/BDC/2019 oraz ofertą Wykonawcy.  

2. Zapytanie ofertowe nr 2/PLUS/BDC/2019 i oferta Wykonawcy z dnia 22.08.2019 r. stanowią 

integralną część niniejszej umowy i opisują zakres i sposób realizacji przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę.   

  

§ 3 

Wykonawca oświadcza, że:  



   

 

a. Posiada uprawnienia do wykonania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

b. Posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez właściwy Wojewódzki Urząd 

Pracy.   

c. Posiada odpowiednie kwalifikacje oraz dysponuje lub będzie dysponował warunkami technicznymi 

koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy.  

d. Dysponuje lub będzie dysponował kadrą zdolną do należytego wykonania przedmiotu umowy, 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i wiedzę, zapewniając tym samym świadczenie usług 

objętych umową na najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, według standardów i norm w 

tym zakresie stosowanych.  

e. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu umowy 

oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jej pogorszeniu, w przypadku 

jeżeli mogłoby to skutkować nienależytym wykonaniem lub niemożnością wykonania przedmiotu 

umowy.  

f. Nie posiada zaległości wobec ZUS i US, a także nie jest w stanie upadłości bądź likwidacji.   

g. Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów realizacji Projektu, o którym 

mowa w § 1 ust. 1.  

h. Zobowiązuje się do podpisania umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

  

§ 4 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  

a. Wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością w sposób prawidłowy, 

bezstronny, profesjonalny i zgodny z przepisami obowiązującego prawa, jak również przy zapewnieniu 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

b. Zapewnienia pełnej obsługi logistycznej niezbędnej do prawidłowego zrealizowania przedmiotu 

umowy i pokrycia wszelkich kosztów.  

c. Niezwłocznego informowania w formie pisemnej lub elektronicznej Zamawiającego o sytuacjach, 

które mają istotny wpływ na realizację niniejszej umowy, pod rygorem utraty lub ograniczenia prawa 

do wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.  

d. Poddania się kontroli Zamawiającego oraz innych uprawnionych podmiotów w zakresie 

prawidłowości realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia prawa wglądu do dokumentacji związanej 

z realizacją przedmiotu umowy w tym dokumentów elektronicznych i finansowych.  

e. Umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach sporządzanych w ramach realizacji 

przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i 

beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.   

  

§ 5 

1. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany przez obie Strony umowy protokół 

zdawczo odbiorczy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie o gotowości do czynności 

odbiorowych, dopuszcza się częściowe czynności odbiorowe.  

3. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru najpóźniej w 3 dniu roboczym (za dni robocze uważa 

się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających 

w tym czasie) od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.  

4. Przedmiot umowy uznaje się za wykonany zgodnie z umową dopiero z chwilą stwierdzenia przez 

Zamawiającego prawidłowości wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową – podpisany protokół 

zdawczo odbiorczy bez zastrzeżeń.  

5. Strony umowy wyraźnie oświadczają, iż sporządzenie protokołu zdawczo odbiorczego 

zawierającego stwierdzenie wad lub braków oznacza nienależyte wykonanie przedmiotu umowy i nie 

stanowi nawet częściowego odbioru przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub uzupełnienia braków lub podjęcia innych 

wymaganych czynności i ponownego zgłoszenia gotowości do dokonania odbioru Umowy w terminie 



   

 

wyznaczonym przez Zamawiającego (jednakże nie później niż 12 dni roboczych od ich otrzymania) i 

przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wolnego od wad lub braków.   

7. Usunięcie wad lub uzupełnienie braków następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 

10 ust. 1. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad lub uzupełnienia 

braków, o których mowa w ust. 5 lub 6 niniejszego paragrafu będzie stanowić podstawę do 

sporządzenia protokołu zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń.  

8. W przypadku nie usunięcia wad lub nie uzupełnienia braków przez Wykonawcę zgodnie z 

postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy oraz naliczyć 

kary umowne o jakich mowa w § 14 ust. 4 niniejszej umowy.  

  

§ 6 

1. Strony umowy zobowiązują się do ścisłej współpracy przy jej realizacji i do bieżącego 

przedstawiania sobie wzajemnie wszelkich informacji, uwag i wniosków, w szczególności tych, które 

mogą mieć wpływ na prawidłową realizację przedmiotu umowy.  

2. Korespondencja w sprawach bieżących dotyczących realizacji przedmiotu umowy odbywać się 

będzie drogą elektroniczną i telefoniczną pomiędzy osobami wyznaczonymi do kontaktu przez Strony.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a) kontroli realizacji przedmiotu umowy,  

b) żądania przedstawiania w wyznaczonym przez siebie terminie i formie wyjaśnień, a także wszelkich 

informacji związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub ich skutków oraz wyznaczy Wykonawcy w 

tym celu odpowiedni termin do ich usunięcia.   

4. Po upływie terminu o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca prześle w formie 

pisemnej informację do Zamawiającego o sposobie usunięcia wskazanych uchybień.  

5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub ich skutków w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym oraz 

naliczyć kary umowne o jakich mowa w § 14 ust. 4 niniejszej umowy.  

  

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu, 

zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej umowy i nie wyjawi ich 

osobom trzecim oraz, że wykonywane przez niego czynności nie będą naruszać praw osób trzecich i 

obowiązującego prawa.  

2. Wykonawca może zlecić prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy 

Podwykonawcy/Podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

działania lub zaniechania Podwykonawcy jak za własne działanie.  

  

§ 8 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach realizacji umowy są:   

1) ze strony Zamawiającego:   

a) Aleksandra Sochacka 

b) telefon: 694 486 392  

c) email: Sochacka@bdcenter.pl 

2) ze strony Wykonawcy:   

a) ____________________,   

b) telefon: _____________,   

c) email: ______________,   

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do przekazywania i przyjmowania wszelkich uwag i 

zaleceń w sprawach związanych z realizacją umowy oraz do dokonywania czynności faktycznych 

związanych z realizacją umowy. Zmiana osób uprawnionych do kontaktów w sprawach realizacji 

przedmiotu umowy nie wymaga zmiany umowy.  

  



   

 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

a) wykonanie przedmiotu umowy nie narusza i nie będzie naruszało praw autorskich osób trzecich,  

b) przysługują lub będą mu przysługiwać nieograniczone prawa autorskie do „utworów” powstałych w 

toku realizacji przedmiotu umowy (jeżeli dotyczy), a będącymi utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. 

zm.),  

c) utwory nie zawierają i nie będą zawierały niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz 

nie będą obciążone żadnymi innymi prawami osób trzecich,  

d) utwory są i będą wolne od wad, w tym od wad prawnych.  

2. Strony ustalają, że jeżeli w wyniku umowy Wykonawca stworzy utwory objęte ochroną prawno-

autorską, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10, bez potrzeby składania 

dodatkowych oświadczeń, przenosi na Zamawiającego – z chwilą odbioru utworów – autorskie prawa 

majątkowe do utworów na wszelkich polach ich eksploatacji, a w szczególności:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dostępnymi technikami, w szczególności: techniką 

drukarską, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, audiowizualną, technikami multimedialnymi, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową bez ograniczeń co do ilości egzemplarzy,  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie, najem lub nieodpłatne udostępnienie oryginału lub kserokopii jego egzemplarzy,  

c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w ust.2, pkt b niniejszego 

paragrafu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez dostęp do sieci Internet i 

Intranet i umożliwienie wywoływania na życzenie oraz wprowadzanie do pamięci komputerów i 

umożliwienie pobrania bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych bez względu na 

przeznaczenie,  

d) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i 

w jakiejkolwiek formie,  

e) tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworach,  

f) wszelkie wykorzystanie całości lub w części utworów przez osoby, które utwór pobrały.  

3. Udzielenie zezwolenia na zwielokrotnienie określoną techniką obejmuje wszystkie formy 

zwielokrotnienia, które poprzedzają zwielokrotnienie w technice ostatecznie udostępnionej odbiorcom.  

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu uprawnień do dokonywania w utworze koniecznych zmian i 

modyfikacji wynikających ze sposobu jego wykorzystania (np.: wykonanie składu lub opracowania 

redakcyjnego, zmiana formatu).  

5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne 

prawo zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego.   

6. Zamawiający nabywa na własność wszystkie nośniki (egzemplarze), na których zapisany został 

utwór.  

7. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie 

mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw 

na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub 

znaków towarowych, w odniesieniu do dostarczonego sprzętu.   

  

§ 10 

1. Z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w maksymalnej łącznej 

kwocie brutto:  

………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

Dopuszcza się płatności częściowe (po zakończeniu każdego ze szkoleń będących przedmiotem 

umowy).   

2. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest całkowite i niezmienne 

oraz, że obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym obowiązujący 

podatek VAT. Wykonawca ponosi ewentualne ryzyko zmiany stawki VAT w trakcie realizacji umowy.   



   

 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie za zrealizowanie przedmiotu umowy na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  

4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury/rachunku nie wcześniej niż po podpisaniu – bez 

zastrzeżeń – protokołu zdawczo odbiorczego o którym mowa w § 5 (w tym również protokołów 

częściowych).  

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, wynagrodzenie będzie płatne przelewem w ciągu 30 dni od daty doręczenia 

faktury/rachunku, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.  

6. Powyższy termin może ulec wydłużeniu w przypadku nie przekazania Zamawiającemu środków 

pieniężnych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą. W takim 

przypadku Wykonawca nie będzie dochodził wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu 

opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia.  

7. Rozliczenia związane z realizacją Umowy będą dokonywane w PLN.   

  

§ 11 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:  

a) Stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy niezgodnie z niniejszą umową i zapytaniem ofertowym.  

b) Gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, by 

zdołał zrealizować Umowę w wyznaczonym terminie.  

c) Uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków 

związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na 

uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

d) Gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 

przerwał jej wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił realizacji 

przedmiotu umowy pomimo wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 3 dni.  

e) Gdy wystąpi istotna okoliczność powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części przedmiotu umowy.  

f) Rozwiązania umowy o dofinansowanie na podstawie której jest finansowana niniejsza umowa.  

2. W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 

pkt. a, b, c, d Zamawiający nie będzie miał obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek 

wynagrodzenia z tytułu wykonanego przedmiotu umowy oraz może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 50 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  

  

§ 12 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:   

1) w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia terminowi, o którym mowa w § 1 ust. 4. Kara jest naliczana także w przypadku uchybienia 

terminu usunięcia wad lub uzupełnienia braków wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego o 

którym mowa w § 5 ust. 6, oraz za każdy dzień szkoleniowy, w którym zajęcia rozpoczęły się z 

opóźnieniem lub zakończyły przed czasem,  

2) w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy inny 

niż wymieniony w ust.1 pkt. 1) przypadek uchybienia obowiązkom określonym umową.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca, w terminie 7 dni od upływu terminu określonego w § 1 ust. 4 oraz 

terminu o którym mowa § 5 ust. 6 oraz w § 11 ust. 7 nie wykona przedmiotu umowy, Zamawiający ma 

prawo, w terminie do 4 dni, odstąpić od umowy bez konieczności składania przez Strony dodatkowych 

oświadczeń woli i bez obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów Wykonawcy, oraz ma prawo żądać od 



   

 

Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 % łącznej wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 10 ust.1.  

3. W przypadku gdy Wykonawca umowy odstąpi od jej wykonania z własnej winy, Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 10 ust. 1.   

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50% 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody.  

6. Strony zgodnie ustalają, że zapłata kar umownych oraz odszkodowania nastąpi na podstawie noty 

obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy.   

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, określonych w niniejszym paragrafie, z 

należnej Wykonawcy ceny określonej w § 10 ust. 1 Umowy.   

  

§ 13 

1. Strony Umowy nie są odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane siłą wyższą. Pod 

pojęciem siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani 

przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, jeżeli w chwili zawarcia umowy niemożliwe było 

przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy.  

2. Przejawami siły wyższej są w szczególności:  

1) klęski żywiołowe, w tym powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp.;  

2) akty władzy państwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub 

decyzje organów władzy państwowej lub samorządowej a także innych organów posiadających 

władztwo nad stronami i ich majątkiem;  

3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp.; 

4) strajki, blokady dróg, publiczne demonstracje itp.  

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania 

stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, 

niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie 

zaistnienia siły wyższej.  

  

§ 14 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na niżej 

określonych zasadach:  

1) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki 

VAT obowiązującej na dzień zawarcia Umowy – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie stosownie 

do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto;  

2) termin realizacji przedmiotu Umowy może być zmieniony w przypadku, gdy niemożność 

dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła po zawarciu 

Umowy, z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy: zmiany przepisów prawa mających 

wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na świadczenia Stron.  

2. Nie stanowi zmiany Umowy:  

1) zmiana danych adresowych i kontaktowych lub danych osób wskazanych w Umowie;  

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy np. zmiana rachunku 

bankowego, zmiana nr telefonu, adresu poczty elektronicznej itp.  

  

§ 15 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  



   

 

2. Zmiana niniejszej umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do 

umowy.  

  

§ 16 

Sądem właściwym do rozpatrywania spraw wynikłych z niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego.   

  

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

  

§ 18 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.  

  

 

 

 

  

 ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA  
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