
 

 

 
 
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr  01/DWES/CIE/FFW/2018 

Istotne Postanowienia Umowy 

„UMOWA NR …......  

 

 

Zawarta w dniu ….-…….-2018 roku między: 

 

Fundacją „Fundusz Współpracy”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 

4a, 00-444 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000112576, posiadającą NIP 526-000-54-68, 

reprezentowaną przez:  

 

………………………………………………………………………………………………….  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………

………, 

Zwaną/zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

 

zwanymi dalej „Stronami”, lub każda z nich z osobna „Stroną”, o następującej 

treści: 

 

§ 1 

 

Niniejsza umowa jest zawierana w wyniku Zapytania Ofertowego  

nr 01/DWES/CIE/FFW/2018 z  dnia  26-04-2018 w ramach projektu „Inkubacja i 

wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim” realizowanego na 

podstawie umowy RPMA.09.03.00-14-5081/16-00, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 2 

 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy, a 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług – zwanych 

dalej łącznie: Zamówieniem lub usługami, opisanych odpowiednio w pkt A, B, 
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C, Załącznika nr 1 do niniejszej umowy – zwanym dalej: Opisem przedmiotu 

zamówienia, OPZ, lub Załącznikiem nr 1, na które to usługi składają się: 

 

A. Druk materiałów marketingowych dla maksymalnie 20 podmiotów 

ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS):  

1) Druk jednostronnych wizytówek, stosownie do opisu w pkt A ppkt 1) 

OPZ, 

2) Druk naklejek, stosownie do opisu w pkt A, ppkt 2) OPZ, 

3) Druk ulotek, stosownie do opisu w pkt A, ppkt 3) OPZ, 

4) Druk plakatów, stosownie do opisu w pkt A, pkt 4) OPZ, 

5) Druk dyplomów, certyfikatów, menu, stosownie do opisu w pkt A, pkkt 

5) OPZ, 

6) Druk voucherów, bonów, stosownie do opisu w pkt A, pkkt 6) OPZ. 

 

B. Wykonanie materiałów reklamowych (tzw. reklama zewnętrzna lub 

wewnętrzna) dla maksymalnie 20 podmiotów ekonomii społecznej (PES) 

i przedsiębiorstw społecznych (PS) tj.: 

1) Roll-upy - stosownie do opisu, o którym mowa w pkt B, ppkt 1) OPZ, 

2) Potykacze – stosownie do opisu, o którym mowa w pkt B, ppkt 2) OPZ, 

3) Szyldy reklamowe/tablice informacyjne wykonane z PCV – stosownie 

do opisu, o którym mowa w pkt B, ppkt 3) OPZ, 

4) Szyldy grawerowane na metalu – stosownie do opisu, o którym mowa 

w pkt B, ppkt 4) OPZ, 

5) Podświetlane kasetony reklamowe - stosownie do opisu, o którym 

mowa w pkt B, ppkt 5) OPZ, 

6) Litery świetlne przestrzenne - stosownie do opisu, o którym mowa w pkt 

B, ppkt 6) OPZ, 

7) Neony - stosownie do opisu, o którym mowa w pkt B, ppkt 7) OPZ, 

 

8) Banery – stosownie do opisu, o którym mowa w pkt B, ppkt 8) OPZ, 

9) Flagi reklamowe - stosownie do opisu, o którym mowa w pkt B, ppkt 9) 

OPZ. 

C. Wykonanie oklejania dla maksymalnie 20 podmiotów ekonomii społecznej 

(PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) tj.: 

1) oklejanie witryn - stosownie do opisu, o którym mowa w pkt C, ppkt 1) 

OPZ,  

2) oklejanie pojazdów mechanicznych - stosownie do opisu, o którym 

mowa w pkt C, ppkt 2) OPZ,   
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2. Zamówienie wskazane w ust. 1 Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami, 

o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz stosownie do 

złożonej Oferty Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy 

(zwanej dalej: umową lub niniejszą umową), Załącznika nr 1 oraz Oferty 

Wykonawcy pierwszeństwo mają postanowienia umowy oraz Załącznika nr 1.  

 

4. Wykonawca oświadcza, że jest gotowy do wykonania Zamówienia i spełnia 

wszystkie wymagania wskazane w OPZ oraz potwierdza rzetelność 

przedstawionych przez siebie danych w Ofercie oraz oświadcza, że posiada 

stosowne doświadczenie oraz dysponuje materiałami, wiedzą i środkami 

koniecznymi do wykonania zamówienia. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Zamówienia (usług), o którym 

mowa w ust. 1, w tym odpowiednich części Zamówienia, w okresie od 

……....2018 r. do 30-04-2019r. z uwzględnieniem ust. 11, oraz w 

terminie/terminach, o których mowa w ust. 6 stosownie do zleceń 

jednostkowych/zapotrzebowania Zamawiającego o których mowa w ust. 8, 

przekazywanych przez Zamawiającego w sposób określony w §5.  

 

6. 1) Termin wykonania odpowiedniej części Zamówienia (usług), ilość oraz 

pozostałe wskazania Zamawiającego dotyczące wykonania odpowiedniej 

usługi, Zamawiający określa w zleceniu jednostkowym/zapotrzebowaniu 

przekazywanym Wykonawcy.  

2) Wykonawca oświadcza, że gwarantuje wykonanie całości oraz 

odpowiedniej części niniejszego Zamówienia i nie będzie zlecać całości lub 

części zamówienia wskazanego w ust. 1 osobom trzecim. 

 

7. Zamawiający w trybie, o którym mowa w §5 wskazuje Wykonawcy dane 

Uczestników Projektu (PES, PS), dla których będzie wykonywane Zamówienie 

lub usługa oraz określa pozostałe wskazania dotyczące wykonania usługi, 

stosownie do ust. 6. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o Uczestnikach 

Projektu, przedsiębiorstwie społecznym, podmiocie ekonomii społecznym, 

PES, PS – oznacza to Uczestników Projektu wskazanych przez 

Zamawiającego stosownie do niniejszego ust. 7. 

 

8. Zlecenie jednostkowe / zlecenia jednostkowe / zapotrzebowania / 

zapotrzebowanie – zwane dalej odpowiednio: zleceniem lub 

zapotrzebowaniem, zawierające wskazania o którym/ch mowa w ust. 6 pkt 1 

oraz ust. 7, Zamawiający przekazuje Wykonawcy nie później niż na 30 dni 

przed terminem określanym przez Zamawiającego jako termin wykonania 

odpowiedniej części Zamówienia/usługi. 

 

9. Za prawidłowe wykonanie Zamówienia lub jego odpowiedniej części (usługi) 

określonej przez Zamawiającego w zleceniu Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
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wynagrodzenie stosownie do postanowień §4 umowy; Ilekroć w niniejszej 

umowie jest mowa o odpowiedniej części Zamówienia lub usłudze oznacza to 

określoną w zleceniu część Zamówienia wskazaną przez Zamawiającego 

stosownie do ust. 6 pkt 1 oraz ust. 7.  

 

10. W przypadku powstania jakichkolwiek praw autorskich do zamówienia lub jego 

odpowiedniej części Wykonawca, wraz z wykonaniem umowy lub jej 

odpowiedniej części, przenosi na wskazany przez Zamawiającego PES 

(podmiot ekonomii społecznej) autorskie prawa majątkowe do wszelkich dzieł 

stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, a w tym w szczególności: do projektu graficznego, przeniesienie i 

zezwolenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, następuje w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 oraz na polach eksploatacji, o 

których mowa w ust. 11. 

 

11. Przeniesienie praw oraz zezwolenie, o którym mowa w poprzedzającym ust. 

10, następuje w zakresie następujących pól eksploatacji:  

1) utrwalenie za pomocą maszynopisu, komputeropisu, w formie 

elektronicznej w programie Word, we wszelkich edytorach tekstu, w 

formie rysunku, w formie elektronicznej w programie graficznym itp.), 

2) zwielokrotnienie techniką druku, zwielokrotnienie techniką kopii 

kserograficznej, zwielokrotnienie techniką kopii pliku komputerowego, 

3) wprowadzenie do obrotu, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera, 

5) publiczne wykonanie lub publiczne odtworzenie, 

6) wystawienie,  

7) wyświetlenie, 

8) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej 

przez stację naziemną, 

9) nadanie za pośrednictwem satelity, za pośrednictwem łączy 

internetowych, 

10) równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną 

organizację radiową lub telewizyjną, 

11) wprowadzenia do sieci komputerowej, zamieszczenie w sieci 

internetowej, na dowolnych wg uznania Zamawiającego stronach 

(portalach) internetowych lub dowolnym adresem http/www. 

12. Wykonawca oświadcza, że wszelkie utwory powstałe w wykonaniu niniejszej 

umowy, do których prawa zostały przeniesione Zamawiającego są wolne od 

wad, w tym od wad prawnych. 

 

§ 3  

 

1. Za prawidłowe wykonanie Zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej………. zł brutto 
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(słownie brutto:……..) wraz z podatkiem VAT1 odpowiednio do postanowień §4 

umowy.  

2. Wynagrodzenie określone w poprzedzającym ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z umową oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, realizacją umowy (w tym koszty projektu  - 

jeśli je wyszczególniono, zużytych materiałów, w tym materiałów podkładowych, 

ich cięcia, systemu mocującego, dostawy i/lub montażu na terenie województwa 

mazowieckiego: subregion ciechanowski (tj. powiaty: pułtuski, płoński, 

ciechanowski, mławski, żuromiński) oraz wszelkich innych kosztów dodatkowych: 

noclegów, posiłków itp.).   

3. Wykonawca oświadcza, że ceny określone w Ofercie Wykonawcy pozostaną 

stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dla każdego podmiotu ekonomii 

społecznej (PES) i przedsiębiorstwa społecznego (PS) nie więcej niż 3 (trzech) 

wzorów/wariantów odpowiedniej części Zamówienia (usług), o którym mowa w §2 

ust. 1 umowy, przez co na potrzeby niniejszej umowy rozumie się: np. trzy różne 

wzory wizytówek, oklejanie trzech samochodów itp.) wskazanej w zleceniu przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, w wysokości 

nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonej w umowie. 

Rozliczenia dotyczące zamówień uzupełniających będą dokonywane na 

zasadach tożsamych z przedstawionymi w niniejszej umowie; w takim przypadku 

Zamawiający i Wykonawca podpiszą stosowny Aneks do niniejszej umowy. 

 

§ 4 

 

1. Za prawidłowe wykonanie Zamówienia lub jego odpowiedniej części 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odpowiednio wynagrodzenie 

w kwocie wskazanej w Ofercie Wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień 

niniejszej umowy, a w tym ust. 2 – 7.   

 

2.  Stosownie do Oferty Wykonawcy, wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej 

części Zamówienia (usług) wskazanej w §2 ust. 1 pkt A – C wynosi: 

 

A. Druk materiałów marketingowych:  

 

1) wizytówki – kwota ……… zł brutto – słownie ………………………..zł 

brutto, 

2) naklejki – kwota ……… zł brutto – słownie ………………………..zł 

brutto, 

3) ulotki  – kwota ……… zł brutto – słownie ………………………..zł 

brutto: 

4) plakaty  – kwota ……… zł brutto – słownie ………………………..zł 

brutto: 

                                                           
1
 Dotyczy podatników podatku VAT 
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5) dyplomy, certyfikaty, menu – kwota ……… zł brutto – słownie 

………………………..zł brutto, 

6) Vouchery, bony – kwota ……… zł brutto – słownie 

………………………..zł brutto, 

 

B. Wykonanie materiałów reklamowych (reklama zewn. lub 

wewn.): 

 

1) Roll-upy  – kwota ……… zł brutto – słownie ………………………..zł 

brutto, 

2) Potykacze – kwota ……… zł brutto – słownie ………………………..zł 

brutto,  

3) Szyldy reklamowe/tablice informacyjne wykonane z PCV – kwota 

……… zł brutto – słownie ………………………..zł brutto, 

4) Szyldy grawerowane na metalu – kwota ……… zł brutto – słownie 

………………………..zł brutto, 

5) Podświetlane kasetony reklamowe – kwota ……… zł brutto – słownie 

………………………..zł brutto 

6) Litery świetlne przestrzenne – kwota ……… zł brutto – słownie 

………………………..zł brutto, 

7) Neony  – kwota ……… zł brutto – słownie ………………………..zł 

brutto, 

8) Banery  – kwota ……… zł brutto – słownie ………………………..zł 

brutto, 

9) Flagi reklamowe – kwota ……… zł brutto – słownie 

………………………..zł brutto, 

 

C. Usługi oklejania: 

 

1) oklejanie witryn – kwota ……… zł brutto – słownie 

………………………..zł brutto, 

2) oklejanie pojazdów – kwota ……… zł brutto – słownie 

………………………..zł brutto;  

 

3. Zapłata za wykonanie Zamówienia lub jego odpowiedniej części nastąpi po 

otrzymaniu prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku/faktury na 

podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 4. 

4. Do wystawionego rachunku/faktury Wykonawca dostarcza potwierdzone przez 

Uczestnika Projektu (PES, PS) protokół/protokoły odbioru usługi, sporządzone wg 

wzoru, o którym mowa w Załączniku nr 3, wykonanych/wykonanej usług/usługi 

przez Wykonawcę na podstawie zlecenia/zapotrzebowania.  

5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie całości lub części Zamówienia, nastąpi na 

numer rachunku bankowego podany przez Wykonawcę w rachunku/fakturze, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
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wystawionego/ej rachunku/faktury przez Wykonawcę z uwzględnieniem ust. 6 i 

ust. 7. 

6. Wypłata wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 uzależniona jest od bieżącej 

dostępności środków na rachunku bankowym Zamawiającego. 

7.  Za dzień zapłaty uważany będzie każdorazowo dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

8.   Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia mu 

należnego na rzecz osoby trzeciej, posługiwać się podwykonawcą lub 

podwykonawcami przy wykonywaniu niniejszej umowy, chyba że uzyska zgodę 

Zamawiającego.  

 

§ 5 

 

1. Informowanie i korespondencja między Zamawiającym oraz Wykonawcą oraz 

zlecenie/zlecenia jednostkowe o którym/ch mowa w §2 ust. 8 niniejszej umowy 

będzie prowadzona w formie pisemnej, lub w formie poczty elektronicznej, z 

wyłączeniem korespondencji i informacji dotyczącej postanowień §6 lub §7, 

które będą prowadzone w formie pisemnej, przy czym wezwanie o którym §6 

ust. 1 pkt 3 oraz §7 ust. 1 pkt 2  niniejszej umowy może być przekazane w 

formie poczty elektronicznej. Wszelka korespondencja między Stronami 

będzie kierowana na poniższe adresy: 

 

Do Zamawiającego: 

Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, 

e-mail: aszczygiel@cofund.org.pl lub mowes@mowes.pl 

 

Do Wykonawcy: 

……………………………………………………………….. 

e-mail………………………………………………………. 

 

2. W przypadku gdy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na 

potwierdzenie otrzymania korespondencji lub informacji w formie 

elektronicznej, a Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie (nie krótszym niż 72 godzin licząc od chwili 

wysłania), lub Wykonawca zaniechał potwierdzenia jej otrzymania, Strony 

uznają, że korespondencja lub informacja dotarła do Wykonawcy z chwilą 

upływu wyznaczonego terminu na jej potwierdzenie.   

 

 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:  

1) w wysokości 0,25% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za 

każdy dzień zwłoki w wykonaniu Zamówienia/usługi lub jej odpowiedniej 
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części wskazanej w zleceniu jednostkowym, o którym mowa w §2 ust. 8, 

2) w wysokości do 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy za 

każde inne niż powstanie zwłoki w wykonaniu umowy, naruszenie istotnych 

postanowień umowy, gdy mimo upomnienia przez Zamawiającego 

Wykonawcy na piśmie, w ciągu 14 dni Wykonawca nie podjął działań 

naprawczych lub nie przeciwdziałał naruszeniu istotnych postanowień umowy 

a w tym nie wykonał danej usługi zgodnie ze wskazaniami zawartymi w 

zleceniu/zapotrzebowaniu. 

3) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy 

Wykonawcy, gdy mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia 

naruszeń lub wad stwierdzonych w wykonywaniu umowy, Wykonawca w 

wyznaczonym przez Zamawiającego - nie krótszym niż 14 dni  terminie – nie 

usunął naruszeń lub wad. 

2. Zamawiający nie może obciążyć Wykonawcy karą/karami umowną/umownymi z 

tytułu opóźnień w wykonaniu lub niewykonania przedmiotu zamówienia lub jego 

części z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Uczestnika Projektu 

(PES, PS) na rzecz którego wykonana/wykonywana jest usługa  oraz z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. Przez przyczyny niewykonania Zamówienia 

niezależne od Wykonawcy rozumie się w szczególności siłę wyższą lub inne 

podobne okoliczności. 

3. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kary/kar umownej/umownych 

wskazanych w niniejszej umowie. 

4. W przypadku nieprzekazania Zamawiającemu środków finansowych na 

realizację projektu, o którym mowa w §1, na rachunek bankowy przeznaczony 

dla realizacji projektu Zamawiający wypłaci należne wynagrodzenie Wykonawcy 

niezwłocznie po otrzymaniu tych środków. 

5. Zamawiający może potrącić karę/kary umowną/ne z dowolnej płatności dla 

Wykonawcy. 

 

§ 7 

 

1.  Zamawiający jest upoważniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy w przypadku: 

 

1) jeśli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zamówienia lub 

jego odpowiedniej części trwającej dłużej niż 14 dni,  

2) niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy 

wskazanych w umowie przy czym Zamawiający wezwie  Wykonawcę 

do wykonania lub należytego wykonania obowiązków wyznaczając 

Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni na ich wykonanie oraz  

wskazując zakres naruszeń lub zaniechań – przy czym wezwanie może 

być przekazane Wykonawcy z zastosowaniem poczty elektronicznej na 

adres email wskazany przez Wykonawcę,  

3) rozwiązania umowy o dofinansowanie/współpracy, na podstawie której 
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jest finansowana niniejsza umowa; przy czym Zamawiający ma 

obowiązek rozliczyć się z Wykonawcą za wykonane przez niego 

zadania określone niniejszą umową; 

4) nie przekazania przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów 

Unijnych środków finansowych na realizację niniejszej umowy, przy 

czym Zamawiający ma obowiązek rozliczyć się z Wykonawcą za 

wykonane przez niego Zamówienie określone niniejszą umową. 

 

2.  Każda ze stron jest upoważniona do rozwiązania umowy z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej, z zachowaniem 

obowiązku wzajemnego rozliczenia za wykonane przez Wykonawcę Zamówienie 

określone niniejszą umową. 

 

§ 8 

 

Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

§9 

 

1.   Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w 

przypadku zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie mającym wpływ na realizację 

umowy oraz w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie, a w tym: 

 

1)   Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu świadczonych usług o 

50% gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego wynikającymi z  

prowadzonego projektu, a w szczególności w związku ze zmianami we 

wniosku o dofinansowanie projektu lub zmianami w umowie partnerskiej 

Zamawiającego; 

 

2)   Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadku zmniejszenia zakresu 

usług w związku z potrzebami Zamawiającego lub Uczestników Projektu;  
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3)  Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie gdy jest to konieczne dla 

prawidłowego wykonania projektu przez Zamawiającego, a w szczególności 

gdy zmiana umowy ma zapobiec narażeniu istotnego interesu 

Zamawiającego lub jest korzystna dla Zamawiającego. 

 

2.  W przypadku konieczności dokonania zmian w umowie Strony zawrą stosowny 

Aneks. W przypadku odmowy przez Wykonawcę zawarcia Aneksu Zamawiający 

może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym składając Wykonawcy 

pisemne oświadczenie. 

 

3. W przypadku zmian danych Zamawiającego lub Wykonawcy w tym danych 

dotyczących adresów, o których mowa w §5 ust. 1, nie wymaga się sporządzenia 

Aneksu; w takim przypadku wymagana jest wymiana pism wskazujących nowe 

dane. 

 

§10 

 

1.   Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 

2.   Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności; §9 stosuje się odpowiednio. 

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

4.   Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla Wykonawcy i  dla Zamawiającego. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (pkt I Zapytania ofertowego), 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru usług. 

 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 

 

  


