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TOM II - Projekt umowy 
UMOWA NR  

 

zawarta w dniu ___.___.2017 r. pomiędzy: 
Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego ,ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra  
posiadającym numer identyfikacyjny NIP: 611-010-69-61, REGON 230177996, Kapitał Zakładowy 3 516 800,00 
zł, Kapitał Wpłacony 3 516 800,00 zł 
zwanym dalej w treści  umowy „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez:  
1.......................................................... 
2.......................................................... 
 
a: 
…………………………………………………………………… ,  
z siedzibą ………………………………………………………... 
posiadającą/-ym numer identyfikacyjny NIP …………………………. , REGON  ………………..……………. 
zwaną/-ym dalej w treści  umowy „Wykonawcą”,  
 

reprezentowaną/-ym przez:  
…………………………….. 
dalej w treści umowy zwanymi „Stronami”. 
 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego  w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z 
art. 39  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r. 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów informacyjnych i przeprowadzenie kampanii 

informacyjno- edukacyjnej dotyczącej ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym naciskiem na 

ochronę powietrza i likwidację niskiej emisji na terenie subregionu jeleniogórskiego zamieszkałego przez 

blisko 500 tys. mieszkańców: 

a) opracowanie graficzne i merytoryczne materiałów informujących o Programie Ograniczenia Niskiej 

Emisji, założeniach uchwały antysmogowej, negatywnych skutkach spalania paliw stałych, 

alternatywnych formach ogrzewania oraz przedstawiających najcenniejsze aspekty flory i fauny 

subregionu jeleniogórskiego (ulotki, billboardy, artykuły, plakaty, banery flash, a także audycje, spoty i 

dżingle radiowe), 

b) publikacja artykułów sponsorowanych o charakterze informacyjnym w prasie o zasięgu regionalnym i w 

lokalnych portalach internetowych wraz z banerami flash, 

c)  produkcja i emisja audycji, spotów i dżingli radiowych, 

d) druk ulotek i plakatów informacyjno-edukacyjnych, dystrybucja ulotek na terenie subregionu 

jeleniogórskiego oraz ekspozycja billboardów informacyjnych, 

e)  organizacja 3 edukacyjnych imprez integracyjnych o charakterze ekologicznym, skierowanych do rodzin 

z dziećmi; 

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Zamówienia na warunkach określonych w Umowie, SIWZ,  

oraz Ofercie Wykonawcy. Wszystkie te dokumenty łącznie określają Przedmiot Zamówienia oraz sposób 

jego realizacji. 

3. Harmonogram kampanii zostanie ustalony przez Strony po uzgodnieniu terminu każdej z odsłon 

4. Harmonogram kampanii  powinien określać w szczególności: 

a) lokalizacje nośników, 

b) format nośników, 

c) terminy poszczególnych odsłon. 

§ 2. 
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. 12 miesięcy [licząc od dnia podpisania umowy], jednak nie 

później niż do dnia 30 września 2018 r. 

§ 3 

 

1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia zgodnie z terminami określonymi bezpośrednio w SIWZ a 

także terminami ustalonymi przez Strony Umowy w czasie realizacji Umowy ilekroć przewiduje to SIWZ. 
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2. W przypadku, gdy SIWZ nie precyzuje konkretnych terminów realizacji poszczególnych Części Zadania,  

terminy te ustalone zostaną wspólnie między Stronami Umowy. Jeżeli Strony Umowy nie dojdą do 

porozumienia, konkretne terminy realizacji poszczególnych Części Zadania, określi samodzielnie 

Zamawiający, a Wykonawca będzie tymi terminami związany. 

3. W trakcie trwania kampanii Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i weryfikacji prawdziwości 

przedłożonych informacji i materiałów. 

 

§ 4 
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 

Umowy, którzy pełnią funkcję koordynatorów realizacji Umowy ze strony Zamawiającego i odpowiednio ze 

strony Wykonawcy. 

 

Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest: 

………………………………………………………………….. 

Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Wykonawcy jest: 

…………………………………………………………………. 

 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie 

stanowi zmiany treści Umowy. 

3. Zadanie realizowane będzie sukcesywnie przez Wykonawcę na podstawie zlecenia udzielonego 

Wykonawcy przez koordynatora Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 

4. Koordynatorzy realizacji Umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy uprawnieni są do 

jednoosobowego odbioru Części zadań.  

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać raporty z wykonania usługi, wskazujące przebieg i lokalizację 

kampanii. 

2. Raporty, w tym dokumentacja fotograficzna, powinny być przygotowane w postaci drukowanej i 

elektronicznej. 

3. Raport częściowy oraz końcowy powinien zawierać w szczególności: 

a) dzień i miejsce oraz zakres wykonanych Części zadania, 

b) terminy ekspozycji,  

c) wyszczególnione miejsca danych odsłon,  

d) informację o braku albo istnieniu wad w Części zadania, 

e) dokumentację fotograficzną, 

f) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad  

w terminie określonym przez Zamawiającego, 

g) podpisy Stron w przypadku przyjęcia raportu bez zastrzeżeń, co oznacza akceptację raportu. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  raportów częściowych oraz 1 raport końcowy wraz z 

dokumentacjami fotograficznymi. Raport końcowy obejmować będzie całość Przedmiotu Zamówienia.   

5. Każdy z raportów częściowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu maksymalnie na 5 dni po 

zakończeniu danej części zadania. Raport końcowy należy przedstawić maksymalnie do 10 dni po 

zakończeniu kampanii. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na proponowane lokalizacje i terminy 

realizacji zamówienia w związku z realizacją Umowy, w każdym przypadku ilekroć jest o tym mowa w 

SIWZ 
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2. O ile SIWZ nie przewiduje innych terminów na realizację czynności Zamawiającego, Zamawiający wyraża 

akceptację na działania, o jakich mowa w ust. 1, w terminie 3 dni. 

3. Akceptacja Zamawiającego może być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail do 

Wykonawcy). 

4. W przypadku odmowy przez Zamawiającego akceptacji na daną Część zadania, Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, dodatkowy termin celem wprowadzenia zmian  i poprawek, 

przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 3 dni, chyba że Wykonawca zgodzi się na krótszy termin.  

 

§ 7 

W trakcie realizacji Umowy Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do: 

1) współdziałania z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy (prawidłowej 

realizacji Zadań); 

2) dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów; 

3) udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego 

posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy, o ile nie są objęte 

prawnie chronioną tajemnicą; 

4) terminowej zapłaty Wynagrodzenia. 

§ 8 

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) współdziałania z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy (prawidłowej 

realizacji Zadań); 

2) dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów; 

3) udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego 

posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy, o ile nie są objęte 

prawnie chronioną tajemnicą. 

§ 9 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek uwag do jakichkolwiek działań lub czynności 

dokonywanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, Wykonawca obowiązany jest je uwzględnić i 

postąpić w sposób wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zgłaszając swoje uwagi wyznaczy 

Wykonawcy termin do ich realizacji. Termin ten, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, nie będzie krótszy niż 3 dni, 

chyba że Wykonawca zgodzi się na krótszy termin.  

 

§ 10 

1.   Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne efektów realizacji 

poszczególnych Zadań,  Rezultatów Umowy, co dotyczy m.in. sytuacji, gdy: 

1. występują wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel, jakiemu mają służyć, 

nie mają właściwości, o których Wykonawca zapewniał, nie zawierają kompletnych informacji, 

zawierają informacje nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistym stanem, lub 

2. naruszają uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa własności, prawa autorskie lub prawa 

pokrewne, lub też są obciążone prawami osób trzecich. 

2. Zamawiający, który otrzymał wadliwe efekty realizacji Zadań, Rezultaty Umowy, wykonując uprawnienia z 

tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym 

Wykonawcy przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 5 dni, a po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu może odmówić przyjęcia naprawy i zlecić usunięcie wad przez osobę trzecią na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, choćby wymagało to 

nadmiernych kosztów. 
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3. Gdy wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w 

czasie odpowiednim, Zamawiający może wedle swojego wyboru od Umowy odstąpić lub żądać obniżenia 

Wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wady 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 14 

dni od daty pisemnego stwierdzenia, że Wykonawca nie zdołał usunąć wady w odpowiednim czasie lub 

od daty stwierdzenia, że wady nie usunięto w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wykaże, że wada 

powstała wskutek wykonywania prac według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca 

zakwestionował podając pełne uzasadnienie i uprzedził pisemnie Zamawiającego o przewidzianych 

skutkach ich zastosowania. 

5. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadach efektów realizacji Zadania, Rezultatów Umowy 

niezwłocznie po ich wykryciu. Dokonanie odbioru Zadania, Części zadania, nie zwalniają Wykonawcy z 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi, choćby w chwili ich wydania Zamawiający wiedział lub z łatwością 

mógł się dowiedzieć o wadzie. Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Zadania i Strony wyłączają 

stosowanie art. 563 § 1 i 2 k.c. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich powstałych w związku z 

realizacją umowy, w zakresie przewidzianym dla Wykonawcy. W przypadku wystąpienia przez osobę 

trzecią z roszczeniem związanym z wykonaniem umowy, Zamawiający jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. 

 

§ 11 

1. Za prawidłowe wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie łączne  

w wysokości ……….. zł brutto (słownie: …… 00/100), tj. …………………….zł netto (słownie……..00/100), 

co odpowiada kwocie wskazanej w Ofercie Wykonawcy. 
2. Wynagrodzenie częściowe z tytułu realizacji części zadania może nastąpić po przedłożeniu raportów 

częściowych oraz pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego.  

3. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy nie stanowi zmiany treści Umowy. 

4. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany będzie na fakturze VAT Wykonawcy doręczonej 

Zamawiającemu. 

5. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawą do wystawienia 

faktury VAT jest zaakceptowanie przez Zamawiającego  raportu o którym mowa w § 5  ust. 4 Umowy.  

6. Faktura VAT Wykonawcy zawierać będzie następujące dane Zamawiającego: 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego ,ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-010-69-61 

7. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury VAT jest: 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego ,ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra  

8. Jako dzień zapłaty Strony Umowy ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu  

z rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Z tytułu nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe. 

 

§ 12 
1. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do 

Rezultatów Umowy, przy czym przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje z chwilą podpisania 

przez Strony raportów częściowych oraz raportu końcowego, o których mowa w § 5 ust. 3, bez 

ograniczeń co do czasu, terytorium, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, 

sporządzanie egzemplarzy, które mogłyby służyć publikacji Rezultatów Umowy powstałych w wyniku 

realizacji Umowy; 

b) wystawianie lub publiczna prezentacja (na ekranie) w tym podczas seminariów i konferencji;  
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c) wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i 

komputerowych; 

d) prawo do korzystania z Rezultatów Umowy w całości lub z części oraz ich łączenia 

z innymi dziełami; 

e) digitalizacja; 

f) zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym lub cyfrowym w postaci 

elektronicznej; 

g) rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu; 

h) nieodpłatne wypożyczanie lub udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy; 

i) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający 

transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM. 

2. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do Rezultatów Umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej 

zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w Rezultatach Umowy, do których 

Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie Umowy. 

3. Z chwilą podpisania raportów częściowych oraz raportu końcowego, o których mowa  

w § 5 ust. 3, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których Rezultaty Umowy 

zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Przedmioty Umowy, nie naruszy praw majątkowych osób 

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

trzecich. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Rezultatów 

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

własności intelektualnej. 

 

§ 13 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w każdym terminie od dnia podpisania Umowy, jeżeli 

Wykonawca w sposób rażący i oczywisty nie będzie realizował swoich obowiązków wynikających z 

Umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy z przyczyn i na warunkach, o jakich mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

poprzedzone musi być uprzednim wezwaniem Zamawiającego kierowanym do Wykonawcy, w którym 

Zamawiający wskazuje swoje zastrzeżenia co do sposobu realizacji Umowy i wzywa Wykonawcę do 

prawidłowej realizacji Umowy, wyznaczając mu w tym okresie co najmniej  5-dniowy termin. Po 

bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający może odstąpić od Umowy. Prawo odstąpienia 

może być zrealizowane w terminie 14 dni licząc od dnia upływu terminu, jaki Zamawiający wyznaczył 

Wykonawcy w wezwaniu do prawidłowej realizacji Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, o jakich mowa wyżej, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100 % Wynagrodzenia łącznego. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części Umowy, zrealizowanej do dnia odstąpienia od niej. 

6. Odstąpienie od Umowy winno zawierać uzasadnienie i być sporządzone w formie pisemnej, również z 

formie e-mail. 

 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia łącznego, w 

odniesieniu do każdego pojedynczego zadania za każdy dzień  niezrealizowania go w sposób zgodny z 

Umową lub nieumieszczenia na nim materiałów w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

2. Z tytułu niewykonania Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 100 % Wynagrodzenia łącznego. 



_____________________________________________________________________________________________________________ 
Tom II SIWZ – Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym 
                      naciskiem na ochronę powietrza i likwidację niskich emisji 

 
Strona 6 

3. Z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Zamówienia w zakresie innym niż wskazany w § 1 Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40  % Wynagrodzenia łącznego. 

4. Za nienależyte wykonanie danego Zadania lub Części zadania uznane zostaną wszelkie odstępstwa w 

sposobie realizacji Zadania w odniesieniu do przyjętego sposobu przez Zamawiającego w SIWZ lub 

Umowie. 

5. Wskazane w niniejszym paragrafie kary umowne podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem ust. 6 

niniejszego paragrafu. 

6. Suma wszelkich kar umownych z jakiegokolwiek tytułu nie może przekraczać 100 % Wynagrodzenia 

łącznego. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, 

Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości według swojego uznania. Dotyczy to w 

szczególności sytuacji, gdy przewidziana Umową kara umowna jest zdaniem Stron Umowy wygórowana 

w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom umownym, określonym przez 

Umowę i SIWZ. Strony Umowy ustalają, że ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania 

kar umownych jest zawsze podejmowana indywidualnie przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 

poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

9. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

10. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę 

umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

 

§ 15 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach  

o dostępie do informacji publicznej. Niezależnie od tego Wykonawca nie może podawać do wiadomości 

publicznej, w szczególności publikować jakiejkolwiek jej części. 

2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, 

ujawnić jakiejkolwiek osobie trzeciej jakichkolwiek materiałów lub innej informacji dostarczonej przez 

Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową. 

3. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek 

dokumentów lub innych informacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w innych celach, niż 

wykonanie Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności otrzymanych dokumentów  

i innych informacji zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, co jednakże nie dotyczy informacji 

powszechnie znanych lub objętych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zobowiązanie 

niniejsze oraz zakazy, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, wiążą Wykonawcę zarówno w 

okresie obowiązywania Umowy, jak i po ustaniu jej obowiązywania. 

5. W razie naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 4,  

w szczególności zakazu, o którym mowa w ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% Wynagrodzenia łącznego, za każdy przypadek 

naruszenia. W razie wyrządzenia wyższej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Jakiekolwiek dokumenty inne niż Umowa, o których mowa w ust. 2, pozostają własnością Zamawiającego 

i podlegają zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których 

dokumenty zostały zapisane w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy. 

 

§ 16 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy istotnych postanowień zawartej Umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  

w szczególności w przypadku: 
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a. Wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz prawa lokalnego w 

zakresie mającym wpływ na realizację Umowy – w zakresie dostosowania postanowień Umowy 

do zmiany przepisów prawa. 

b. Wystąpienia siły wyższej (siła wyższa obejmuje zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 

niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości 

zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły 

zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością 

ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych. 

2. Zmiana adresu którejkolwiek ze Stron Umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia 

aneksu. Strony Umowy zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie adresu w formie 

pisemnej. 

3. Ryzyko podwyższenia stawki podatku VAT obciąża Wykonawcę.  

4. Wszelkie zmiany treści Umowy, w tym wymienione w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany treści Umowy nie mogą naruszać przepisów art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o Prawach autorskich i pokrewnych. 

 

§ 17 

1. Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. 

2. Treść Umowy należy ustalać łącznie z SIWZ, Ofertą Wykonawcy. Treść Umowy należy zawsze 

interpretować w sposób dający pierwszeństwo celowi Umowy w jakim Zamawiający przeprowadził 

wskazane w § 2 Umowy postępowanie przetargowe. 

3. Strony Umowy dołożą wszelkich starań, aby wszelkie spory, jakie wynikną z Umowy rozwiązywane były w 

pierwszej kolejności w sposób ugodowy. 

4. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla Zamawiającego i jednym dla 

Wykonawcy. 

 

§ 18 

Integralną częścią Umowy są załączniki: 

 Załącznik numer 1 - SIWZ 

 Załącznik numer 2 – Oferta Wykonawcy 

 

 

                 Zamawiający                                                                Wykonawca 

 


