
 

ROPS.X.2205.4.2021          Załącznik nr 3 

Wzór umowy 

 

zawarta dnia …..…………………2021 r. w Poznaniu,  

 

pomiędzy: 

 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu (61-714), al. Niepodległości 34,  NIP 778-13-46-

888, REGON 631257816 – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, z siedzibą                  

w Poznaniu (61-731), ul. Nowowiejskiego 11, reprezentowanym przez:  

Grzegorza Grygiela – Dyrektora, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą            

Nr 1428/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2019 roku, 

zwanym dalej „ Zamawiającym” 

a  

………………………………………………. z siedzibą w……………….., wpisanym do …………………………….. NIP 

…………………….., REGON …………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

wspólnie zwanymi dalej  „Stronami”, 

w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego o nr ROPS.X.2205.4.2021 realizowanego w oparciu o  Instrukcję zamówień publicznych w 

Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu, do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z przepisem art. 2 ust.1 tej ustawy, 

na wykonanie „usługi opracowania i przetestowania 2 innowacji społecznych  

w obszarze minimalizowania skutków pandemii Covid-19 dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z terenu województwa wielkopolskiego”. 

§ 1 

Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają: 

1) Dzień – ilekroć w Umowie jest mowa o dniach, należy przez to rozumieć dni kalendarzowe. 

2) Oferta Wykonawcy – oferta, jaką Wykonawca przedstawił Zamawiającemu. 

3) Przedmiot Umowy – realizacja innowacji społecznej wynikającej z Zapytania ofertowego                  

i Oferty Wykonawcy. 
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4) Strony Umowy – Zamawiający i Wykonawca występujący razem. 

5) Umowa – niniejsza umowa. 

6) Wykonawca – podmiot wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego w 

trybie zapytania ofertowego. 

7) Wynagrodzenie – wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 

8) Zamawiający – Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej                        

w Poznaniu z siedzibą przy ul. F. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań. 

§ 2 

1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  

Zapytania ofertowego nr ROPS.X.2205.4.2021. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym  

do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa  

w § 3 Umowy, potencjał organizacyjny, techniczny, kadrowy, intelektualny i finansowy zgodny  

z wymaganiami i warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i Ofercie Wykonawcy. 

§ 3 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja innowacji społecznej pt. ……………..(nazwa innowacji), 

wykonanej w ramach  „usługi opracowania i przetestowania 2 innowacji społecznych w obszarze 

minimalizowania skutków pandemii Covid-19 dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

z terenu województwa wielkopolskiego”. 

2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje prawidłowe, zgodne  

z zakresem i sposobem realizacji określonym w Zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik            

nr 1 do Umowy przygotowanie przez Wykonawcę: 

1) Specyfikacji Innowacji; 

2) testowania innowacji (potwierdzonej sprawozdaniem); 

3) wstępnej wersji raportu końcowego z realizacji innowacji i Specyfikacji Produktu 

Wdrożeniowego; 

4) ostatecznej wersji raportu końcowego z realizacji innowacji i Specyfikacji Produktu 

Wdrożeniowego. 

3. Rezultatami Umowy będą: 

1) raporty cząstkowe, zgodnie z pkt IV. Zapytania ofertowego, 

2) raport końcowy z realizacji innowacji, zgodnie z pkt  II.3. Zapytania ofertowego, 

3) Specyfikacja Produktu Wdrożeniowego, zgodnie z pkt II.4. Zapytania ofertowego. 

4. Wykonawca podczas realizacji Przedmiotu Umowy może zwrócić się do Zamawiającego  

o szczegółową interpretację lub wyjaśnienie rozumienia treści zapisów dotyczących Przedmiotu 
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Umowy. W przypadku dostrzeżenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca realizuje Przedmiot 

Umowy w sposób odbiegający od zapisów zawartych  w dokumentach, o których mowa w ust. 2 lub 

nie realizuje zaleceń Zamawiającego dotyczących poprawy zidentyfikowanych wad w Przedmiocie 

Umowy Zamawiający, może zażądać wprowadzenia stosownych zmian, a Wykonawca zobowiązuje 

się do ich uwzględnienia w uzgodnionym terminie. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie do 3 grudnia           

2021 roku zgodnie z następującym harmonogramem i w następujących terminach: 

1) do 9 kwietnia 2021 r. Wykonawca weźmie udział w konsultacji projektu  

z ekspertami ds. polityki społecznej; 

2) do 16 kwietnia 2021 r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaktualizowaną wersję 

Specyfikacji Innowacji;  

3) do 16 kwietnia 2021 r. Wykonawca rozpocznie testowanie innowacji; 

4) do 23 kwietnia 2021 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy pierwszą część wynagrodzenia, 

zgodnie z § 6 ust. 3; 

5) do 2 listopada 2021 r. Wykonawca zakończy testowanie innowacji; 

6) do 5 listopada 2021 r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu sprawozdanie  

z realizacji okresu testowania innowacji; 

7) do 10 listopada 2021 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy drugą część wynagrodzenia, 

zgodnie z § 6 ust. 4; 

8) do 15 listopada 2021 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wstępną wersję raportu                        

z realizacji innowacji i Specyfikacji Produktu; 

9) do 25 listopada 2021 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do wstępnej wersji raportu            

z realizacji innowacji i Specyfikacji Produktu; 

10) do 7 grudnia 2021 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję raportu            z 

realizacji innowacji i Specyfikacji Produktu; 

11) do 11 grudnia 2021 r. zostanie podpisany protokół odbioru usługi; 

12) do 18 grudnia 2021 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy trzecią część wynagrodzenia, zgodnie 

z § 6 ust. 5. 

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu raporty cząstkowe 

z postępów realizacji innowacji, pierwszy raport 15 dnia od podpisania umowy, kolejne raporty co 

14 dni. 

3. Przekazanie rezultatów Umowy określonych w § 3 ust. 3 nastąpi poprzez przesłanie ich drogą 

elektroniczną na adres wskazany w § 12 ust. 2 Umowy. 

4. Wszelkie materiały, w tym rezultaty Umowy powstałe podczas prac Wykonawcy przekazywane 

Zamawiającemu w wersji elektronicznej będą zapisane w formacie umożliwiającym 

Zamawiającemu swobodne odtwarzanie, kopiowanie i przetwarzania bez ponoszenia w tym 

zakresie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 
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5. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag do treści ostatecznych wersji rezultatów 

Umowy wskazanych w § 3 ust. 3 zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 1.  

6. Po uwzględnieniu przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 5, Zamawiający zaakceptuje 

ostateczne wersje rezultatów Umowy określonych w § 3 ust. 3 i podpisze protokół odbioru. 

§ 5 

1. Prawidłowe i terminowe, tj. zgodne z harmonogramem określonym w § 4 ust. 1, wykonanie 

Przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 1, 2, 3 zostanie potwierdzone: 

1) przekazaniem Wykonawcy zaktualizowanej wersji Specyfikacji Innowacji; 

2) przekazaniem Wykonawcy sprawozdania w realizacji okresu testowania innowacji; 

3) podpisaniem przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru; 

4) przekazaniem Zamawiającemu raportów cząstkowych z postępów realizacji innowacji,          

o których mowa w § 4 ust. 2. 

2. Zaktualizowana wersja Specyfikacji Innowacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 1  zostanie sporządzona                      

i podpisana przez Wykonawcę i Zamawiającego po akceptacji ostatecznej wersji; 

3. Sprawozdanie z realizacji okresu testowania innowacji, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2  zostanie 

sporządzone i podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

4. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, zawierać będzie w szczególności: 

1) określenie przedmiotu objętego protokołem; 

2) oświadczenie Zamawiającego o braku lub istnieniu wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy. 

5. Protokół odbioru zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę                            

po akceptacji przez Zamawiającego ostatecznych wersji rezultatów Umowy. 

 

§ 6 

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

…. brutto (słownie …. 00/100), co odpowiada kwocie wskazanej w Ofercie Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w trzech częściach.  

3. Strony ustalają wysokość pierwszej części wynagrodzenia w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia, 

o którym mowa w ust. 1. Pierwsza część wynagrodzenia zostanie przekazana po prawidłowym 

wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem zawartym w § 4 ust. 1 pkt 1-12 i ust. 

2, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11 prawidłowo sporządzonej faktury. 

4. Strony ustalają wysokość drugiej części wynagrodzenia w wysokości 35% kwoty Wynagrodzenia, 

o którym mowa w ust. 1. Druga część wynagrodzenia zostanie przekazana po prawidłowym 

wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem zawartym w § 4 ust. 1 pkt 4, 5, 6        

i w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11 prawidłowo sporządzonej faktury. 



 
 
 

5 
 
 

5. Strony ustalają wysokość trzeciej części wynagrodzenia w wysokości 35% kwoty wynagrodzenia, 

o którym mowa w ust. 1. Trzecia część wynagrodzenia zostanie przekazana po prawidłowym 

wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem zawartym w § 4 ust. 1 pkt. 8, 9, 10, 11 

i w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11 prawidłowo sporządzonej faktury. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 

Umowy. W ramach tego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość 

autorskich praw majątkowych, prawa pokrewne oraz zgodę na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do wyników prac powstałych w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, bez 

żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej 

umowy polach eksploatacji, a  w szczególności: 

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów  komputerowych, 

2) wystawianie, publiczna prezentacja, w tym podczas seminariów i konferencji, 

3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-

wizualnych i komputerowych, 

4) prawo do korzystania z dzieła w całości lub części oraz ich łączenia z innymi działami, 

opracowania poprzez: dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, zmiany barw, 

okładek, wielkości i treści całości lub ich części oraz tłumaczenie na różne języki, 

5) publikacja i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii, w tym  w sieci 

internet, łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie 

kompilacji. 

7. Wynagrodzenie zostanie przekazane na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 

zgłoszony do rejestru Ministra Finansów tzw. białej listy podatników, w terminie 7 dni od dnia 

dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Nowowiejskiego 11 prawidłowo sporządzonej faktury.   

8. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 na: 

Województwo Wielkopolskie 

Al. Niepodległości 34, (61-714) Poznań 

NIP 778-13-46-888 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Nowowiejskiego 11, (61-731) Poznań 

9.  Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług.   

Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uznawany będzie dzień wydania dyspozycji przelewu  

z rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich i przekaże Zamawiającemu rezultaty Umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób 

trzecich. 

2. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu 

naruszenia praw autorskich w związku z realizacją Przedmiotowej Umowy Wykonawca zobowiązuje 

się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich i zwolnienia Zamawiającego z obowiązku            

świadczenia z tego tytułu. 

3. W przypadku dochodzenia przez osobę trzecią roszczeń z tytułu, o którym mowa                                           

w ust. 7 przeciwko Zamawiającemu Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do procesu 

po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Zamawiającego 

z udziału w sprawie oraz do zaspokojenia roszczeń osób trzecich zgodnie z orzeczeniem sądu. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Przedmiotu 

Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) w związku  

z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. 

 

§ 8 

Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia 

Wykonawca odpowiada jak za własne. 

 

§ 9 

1. W celu realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 3 oraz § 4 Umowy Wykonawca zobowiązuje 

się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym 

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 osobowych, RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

2. Jeżeli realizacja umowy wymagałaby powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy 

stronami, zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie 

z wymogami art. 28 RODO. 
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§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym podczas wykonywania Przedmiotu 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu raportów z postępów realizacji 

innowacji społecznej zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w § 4 oraz zobowiązuje się  

na każde żądanie Zamawiającego przekazywać informacje o stanie realizacji Przedmiotu Umowy 

drogą elektroniczną lub w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym, w maksymalnym terminie 

3 dni od otrzymania żądania Zamawiającego.  

3. Wykonawca, w przypadku pojawienia się wszelkich ewentualnych komplikacji powstałych w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy, niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego oraz przedstawi 

środki zaradcze, służące realizacji Umowy bez uszczerbku dla jej jakości                                                                      

i terminu jej realizacji, za których stosowanie ponosi odpowiedzialność.  

4. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać stały kontakt z Zamawiającym w formie telefonicznej  

i elektronicznej, a w razie potrzeby oraz na żądanie Zamawiającego, również w formie spotkań 

roboczych, które będą się odbywać w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli rzetelności realizacji Zadania poprzez m.in.:  

1) spotkania robocze przedstawicieli Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy 

odpowiedzialnymi za realizację innowacji, na każdym etapie realizacji innowacji. 

2) wezwanie Wykonawcy do przedstawienia efektów zrealizowanych działań. 

3) udział Zamawiającego w roli obserwatora w trakcie realizacji innowacji. 

§ 11 

1. W przypadku nienależytego wykonania: 

1) ostatecznej wersji Specyfikacji Innowacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                  

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, 

2) ostatecznej wersji raportu końcowego z realizacji innowacji Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 6 ust. 1, 

3) ostatecznej Specyfikacji Produktu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                       

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1. 

2. Za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej wersji Specyfikacji Innowacji, 

ostatecznej wersji raportu końcowego z realizacji innowacji lub Specyfikacji Produktu ponad termin 

określony w § 4 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego 

dnia po upływie terminu określonego w § 4 ust. 1.  

3. W przypadku odstąpienia od wykonania Przedmiotowej Umowy przez Wykonawcę, bez względu na 

moment odstąpienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.  

4. Kary umowne sumują się, ale suma nie może przekraczać wysokości kwoty wskazanej w § 6 ust. 1. 
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5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu 

w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy 

w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o ziszczeniu się przesłanki odstąpienia. 

6. Poprzez nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy należy rozumieć każde odstępstwo przy 

wykonywaniu czynności związanych z raportami cząstkowymi, raportem końcowym i Specyfikacją 

Produktu, o których mowa w § 3 ust. 3, od warunków zawartych w niniejszej Umowie, w Zapytaniu 

ofertowym, Ofercie Wykonawcy lub ustaleń poczynionych z Zamawiającym. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty 

obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę 

temu terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej 

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.  

§ 12 

1. Wszelkie działania, z wyłączeniem czynności powodujących zmianę lub ustanie stosunku 

zobowiązaniowego między Stronami, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak 

również wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy 

Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez 

przedstawicieli Stron. 

2. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnionymi są: 

1) ze strony Zamawiającego: 
Łukasz Koperski, e-mail: lukasz.koperski@rops.poznan.pl, tel. 61 85 67 951 
2) ze strony Wykonawcy: 
…, e-mail: …., tel. …. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 następuje poprzez zawiadomienie drugiej Strony pisemnie lub 

drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

§ 13 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w przypadkach, gdy: 

1) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł wcześniej 

przewidzieć, zaszła konieczność zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy – w takim 

przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w innym, wskazanym 

przez Zamawiającego terminie, 

2) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na sposób 

realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

3) wystąpiła konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

niż wskazane w Ofercie Wykonawcy w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, 
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4) wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba 

ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć 

w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy  

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony 

Umowy, pod rygorem nieważności. 

§ 14 

Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

1. w razie 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 Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie Wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części Umowy; 

2. w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 5 Umowy. 

 

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla Zamawiającego  

i jednym dla Wykonawcy. 

 

 

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

  ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe 

 


