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Załącznik Nr 7 do Regulaminu Konkursu 

 

Istotne postanowienia do umowy  

 

W dniu ………………………..2011 r. w Warszawie pomiędzy:  

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki – Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, 00-082, ul. Senatorska 14,  

NIP: 526-287-36-02 

reprezentowanym przez 

 …………………….,  

 ………………………………………….,  

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „Zamawiającym” 

a 

.............................. z siedzibą w ................., ul. ................., NIP ...................., wpisaną do ................... pod numerem 

................. w  .........................,  

reprezentowanym przez ................ /wpisać imię, nazwisko, stanowisko/,   

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „Wykonawcą”
1
 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie konkursu, prowadzonego na podstawie ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759 z późn. zm.) oraz zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

TYTUŁ UMOWY:  szczegółowe opracowanie kampanii społecznej mającej na celu zwiększenie 

oraz wprowadzenie różnorodnej aktywności sportowej na obiektach 

                                                 
1 W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, komparycja otrzymuje brzmienie: 
Zawarta w Warszawie, w dniu ……… 

pomiędzy: 

…………………., NIP .........................., 
reprezentowanym przez ................ /wpisać imię, nazwisko, stanowisko/, 

……………………………………………………………  

Zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 

1) <nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w <adres>, NIP, KRS, zwanym dalej „Partnerem nr 1”; 

2) <nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w <adres>, NIP, KRS, zwanym dalej „Partnerem nr 2”; 
reprezentowanym przez ................ /wpisać imię, nazwisko, stanowisko/, działającego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 

...... do umowy 

zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
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sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 

2012” 

 

Numer Referencyjny: …/usł./2012 

 

§ 1 Struktura Umowy 

Wykonawca będzie wykonywał Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której 

integralną część stanowią nw. Załączniki: 

  Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ); 

  Załącznik nr 2: wzór Protokołu Odbioru; 

  Załącznik nr 3: Kalkulacja kosztów wykonania Umowy; 

  Załącznik nr 4: Harmonogram realizacji zadania.  

 

§ 2 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi: szczegółowe opracowanie kampanii społecznej 

mającej na celu zwiększenie oraz wprowadzenie różnorodnej aktywności sportowej na 

obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, 

zwana dalej „usługą". 

2. Opis przedmiotu kampanii oraz obowiązki Wykonawcy są określone w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy).  

 

§ 3 Wartość Umowy 

1. Cena podana w ofercie jest stała, nie podlega waloryzacji i będzie obowiązywać dla wszelkich 

rozliczeń w trakcie całego okresu trwania Umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, będącemu podatnikiem VAT, kwotę podatku VAT,  wg 

obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego.   

3. Wartość Umowy brutto wynosi ……………………… zł (słownie: ……………………).  

 

§ 4 Termin wykonania Umowy 

1. Termin wykonania Umowy: ……………………………, zgodnie z harmonogramem 

stanowiącym Załącznik nr 4. 

2. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 

Protokołu Odbioru Końcowego. 

§ 5 Wykonanie Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z najwyższą starannością,  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość 

wykonania Umowy. 
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2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, za pomocą 

których wykonuje umowę, jak za własne działania i zaniechania. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od 

Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, 

niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania. 

4. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem Umowy bez 

pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest nieważne.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie  

o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w 

szczególności o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, 

likwidacyjnego lub innych istotnych zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu jego upadłości – 

następnego dnia od jej ogłoszenia. W wypadku ogłoszenia upadłości Wykonawca powiadamia 

Zamawiającego o tym fakcie najpóźniej dnia następnego.  

6. Wykonawca użyje do produkcji prac będących Przedmiotem Umowy materiałów własnych. 

7. Wykonawca może powierzyć zrealizowanie części umowy innemu podmiotowi. W takim 

przypadku jest odpowiedzialny za jego działania jak za własne. 

8. …………………………….. 

9. ………………………… 

Uwaga – sposób wykonania umowy wynikać będzie z zapisów zwycięskiej koncepcji i ustaleń 

podjętych na negocjacjach (dot. to zakresu, sposobów przekazywania materiałów i ich akceptacji 

itp.)  

 

§ 6 Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot Umowy podlega akceptacji, która będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie 

protokołów  odbioru (wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy). Protokoły odbioru będą sporządzone 

po każdym z  etapów realizacji zamówienia (Protokoły Odbioru Etapowe) oraz po wykonaniu całego 

przedmiotu zamówienia (Protokół Odbioru Końcowy).  

2. Wykonawca sporządza protokoły odbioru wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy i 

dostarcza go Zamawiającemu w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach wraz z przedmiotem 

Umowy Odbioru.            

3. Podpisanie Protokołu Odbioru Etapowego następuje w terminie 5 dni od dnia wykonania danego 

etapu Umowy zgodnie z harmonogramem. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego następuje w 

terminie 7 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem. Zamawiający 

podpisuje protokół odbioru Przedmiotu Umowy: 

1) bez zastrzeżeń   

lub 

2) z zastrzeżeniami. 
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4. W przypadku podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru z zastrzeżeniami, Zamawiający 

określa w protokole odbioru treść tych zastrzeżeń, a także sposób odniesienia się do nich przez 

Wykonawcę, tj. ewentualne złożenie pisemnych wyjaśnień lub uwzględnienie zgłoszonych 

zastrzeżeń. 

5. W przypadku podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru z zastrzeżeniami, Wykonawca  

w terminie nie przekraczającym 5 (pięciu) dni od dnia przekazania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia. 

6. Po dokonaniu stosownych zmian, wyjaśnień i uzupełnień, wykonanie Przedmiotu Umowy podlega 

ponownej weryfikacji przez Zamawiającego, z zachowaniem odpowiedniej procedury określonej w 

ust. 3-5. 

 

§ 7 Płatności 

1.  Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 3 zostanie przekazane Wykonawcy, na jego rachunek 

w następujących ratach: 

1) I płatność w wysokości ………….. zł (słownie: ………………………….) w terminie 30 

dni od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń stosownego protokołu 

odbioru z realizacji I etapu przedmiotu zamówienia i przekazania Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury; 

2) II płatność w wysokości ……………… zł (słownie: ………………………….. złote) w 

terminie 30 dni od podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń stosownego protokołu 

odbioru z realizacji II etapu przedmiotu zamówienia i przekazania Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury; 

3) … płatność w wysokości …………… zł (słownie…………………….. złotych) w 

terminie 30 dni od podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru 

Końcowego po zakończeniu wykonania całego przedmiotu zamówienia i przekazania 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury; 

Uwaga – ilość etapów płatności uzależniona będzie od dnia zawarcia umowy oraz zapisów 

zwycięskiej koncepcji i ustaleń podjętych na negocjacjach  

2.  Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na 

niżej wymieniony rachunek bankowy Wykonawcy: 

………………………………………………….. 

Nr konta : …………………………………………. 

3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. 

4. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone 

wyłącznie w złotych polskich.  
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§ 8 Prawa autorskie i majątkowe  

1.  Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż przysługują mu lub będą mu przysługiwać licencje lub 

prawa własności intelektualnej, a także prawa własności przemysłowej w zakresie koniecznym 

do wykonania przez niego zobowiązań określonych w Umowie oraz, iż wykorzystanie przez 

Zamawiającego powyższych materiałów w ramach Kampanii zgodnie z niniejszą Umową nie 

będzie stanowiło jakiegokolwiek naruszenia przepisów obowiązującego prawa, ani nie będą 

naruszać praw osób trzecich. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich związane z 

naruszeniem praw własności intelektualnej, które zaistniało w wyniku realizacji niniejszej Umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z takim 

naruszeniem praw własności intelektualnej a także kosztów odszkodowań oraz kosztów pomocy 

prawnej poniesionych przez Zamawiającego, w przypadku gdy osoby trzecie skierują roszczenia 

wobec Zamawiającego. 

3. Strony niniejszym postanawiają, że z chwilą odbioru poszczególnych etapów prac, stanowiących 

przedmiot niniejszej Umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 Umowy, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe na wszystkich aktualnie istniejących 

polach eksploatacji, wymienionych w ust. 4, do wszelkich utworów, w tym również zdjęć (zarówno 

tych zakupionych ze stocku, jak również tych wyprodukowanych) powstałych w wyniku (lub użytych w 

celu) realizacji Umowy w całości lub fragmentach, dowolnie wybranych przez Zamawiającego tj. w 

szczególności: filmów i projektów - stworzonych przez twórców w ramach realizacji niniejszej Umowy a 

także prawa pokrewne tj, prawa do rozporządzania i korzystania z wykonania tych utworów. 

Przeniesienie powyższych praw nie będzie ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3. obejmuje następujące pola 

eksploatacji: 

a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie utworów (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub 

innego urządzenia}, wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, 

techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym 

nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, 

optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i 

pamięci; 

b) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami utworów wytworzonymi zgodnie z literą a) niniejszego 

ustępu - wprowadzanie ich do obrotu, najem, 

użyczanie lub oddawanie do używania na podstawie innego stosunku prawnego; 

c) wszelkie inne rozpowszechnianie utworów, w tym w szczególności: 

* wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 

bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, 
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telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting 

lub webcasting), w sposób nie kodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w 

jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez 

możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, 

telefonicznych lub telekomunikacyjnych; 

* wszelkie publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, 

sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i 

systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, 

systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, 

* wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie. 

d) Przeniesienie praw, o których mowa w ust.3, obejmuje także prawo do włączenia utworu 

do  innego - w zakresie  pól eksploatacji wymienionych w ust. 4.,  z  zastrzeżeniem 

poszanowania dóbr osobistych twórców, prawo do dokonywania opracowań utworów oraz prawo do 

zezwalania na wykonywanie praw zależnych. 

5. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne nabyte na postawie niniejszej Umowy 

Zamawiający może przenieść na osoby trzecie, lub upoważniać je do ich wykonywania. 

6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do danego utworu 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 3 przenosi na Zamawiającego prawo 

własności nośnika, na którym dany utwór został utrwalony, a jednocześnie przekazuje 

Zamawiającemu prawo do modyfikacji przekazanych utworów oraz dokonywania skrótów, oraz 

opracowań. 

7. Jeżeli nie będzie możliwe przeniesienie przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych na 

zasadach określonych powyżej. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu licencji, 

która umożliwiała będzie korzystanie z utworów zgodnie z ust. 4 i 5. 

   

Uwaga – zapisy dot. praw autorskich i majątkowych  powstaną w oparciu o ww. zapisy, zapisy 

zwycięskiej koncepcji dot. jej zakresu i sposobu realizacji i ustaleń podjętych na negocjacjach   

 

§ 9 Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne określone w niniejszym paragrafie. 

2. Strony ustalają prawo do naliczenia następujących kar umownych: 

1)  w wysokości 30 % wartości Umowy określonej w § 3 ust. 3 z tytułu niewykonania 

przedmiotu umowy;  

2) w wysokości 5 % wartości Umowy określonej w § 3 ust. 3 z tytułu nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy stwierdzonego w sposób określony w § 6 ust. 3 pkt. 2; 
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3) w wysokości 30 % wartości Umowy określonej w § 3 ust. 3 w sytuacji odstąpienia od 

umowy w przypadkach określonych w § 12 ust. 3 pkt. 1, 2, 5, 6 i 7. 

3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

4. Zamawiający zapłaci na wezwanie Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową realizację 

ciążących na nim płatności.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wartość kary umownej na zasadach ogólnych. 

6. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają 

jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było 

zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej staranności.  

 

§ 10 Kontrola wykonania umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu wykonywania umowy przez 

Wykonawcę. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy, na jego zapytanie, niezbędnych konsultacji i 

wyjaśnień, dotyczących wykonywania umowy. 

3. Strony umowy wyznaczają swoich przedstawicieli do bezpośrednich kontaktów między nimi w 

osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: 

p. …………………………………. 

p. ………………………………….. 

p……………………………………  

2) ze strony Wykonawcy: 

p. Magdalena Jeziorowska.  

 

§ 11 Zmiany Umowy 

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

Propozycja każdej zmiany musi być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i zgłoszona 

nie później niż w terminie 21 dni przed jej planowanym wprowadzeniem. 

2. Zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia  

i wspólnie je uzyskali jest niedopuszczalna i uznaje się ją za rażące naruszenie warunków Umowy 

uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 

3. Wierzytelności Wykonawcy, wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie bez zgody Zamawiającego. 
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§ 12 Odstąpienie od Umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych 

okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części Umowy do momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o 

odstąpieniu od Umowy z ww. powodu. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w obowiązujących 

przepisach. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 15 dni od wystąpienia co najmniej jednej z 

niżej wymienionych okoliczności: 

1) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania Umowy w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia 

wykonywania Umowy lub nie kontynuuje jej wykonywania w okresie 14 dni; 

2) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego termin 

usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje Umowy zgodnie z warunkami umownymi 

lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne; 

3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy 

lub znacznej jego części; 

4) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej 

w celu przekształcenia lub restrukturyzacji; 

5) Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie; 

6) nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o 

udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali; 

7) Wykonawca nie wykonał Przedmiotu Umowy do terminu określonego w § 4 ust. 1, tj. do 

końca okresu realizacji projektu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni, zawiadomienia 

Zamawiającego o zdarzeniach mogących stwarzać podstawę odstąpienia Zamawiającego od 

Umowy, wymienionych w § 12 ust. 3. 

5. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 15 dni od wystąpienia co najmniej jednej z 

niżej wymienionych okoliczności: 

1) Zamawiający pozostaje w zwłoce z wypłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy powyżej 

90 dni od dnia wymagalności, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań 

obligujących Zamawiającego do jego uregulowania; 

2) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań 

finansowych wynikających z Umowy.  
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6. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem 

szczegółowego uzasadnienia przekazanego drugiej Stronie. 

7. W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z powodów wymienionych w §12 ust.4, 

Strony Umowy sporządzą  w terminie 7 dni od daty odstąpienia protokół inwentaryzacji 

wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac lub zadań. Protokół inwentaryzacji będzie 

stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy.  

8. Wszelkie odszkodowania na zasadach ogólnych związane z realizacją Umowy będą regulowane 

zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

 

§13 Poufność 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, w tym 

tajemnice handlowe drugiej Strony, poznane w wyniku wzajemnej współpracy. 

Odpowiedzialność Stron za dochowanie tajemnicy obejmuje także zachowania ich 

pracowników i podwykonawców. Strony zobowiązują się także do niewykorzystywania 

informacji poufnych do celów niezwiązanych z należytym wykonaniem Umowy. 

2. Na potrzeby niniejszej Umowy terminem „informacje poufne" określa się wszelkie 

informacje zastrzeżone przez Strony jako informacje poufne.  Informacje określone przez 

Wykonawcę jako poufne muszą odpowiadać definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) lub 

innym przepisom prawa. Informacje określone przez Zamawiającego jako poufne muszą 

odpowiadać przepisom prawa.  

3. W rozumieniu niniejszej Umowy nie stanowią informacji poufnych informacje, które: 

1) są  lub   staną  się   powszechnie   dostępne   w   sposób   inny   niż  poprzez   naruszenie 

zobowiązania do zachowania poufności przez którąkolwiek ze Stron, 

2) zostały opracowane w sposób niezależny, bez dostępu lub korzystania  

z informacji poufnych ujawnionych przez drugą Stronę, 

3) są już znane Stronie otrzymującej informacje poufne i Strona ta nie jest zobowiązana do 

zachowania ich w poufności na podstawie  innej  umowy obowiązującej  pomiędzy 

Stronami, 

4) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony 

ujawniającej informacje, 

5) zostaną przekazane Stronie otrzymującej informacje poufne, przez osobę fizyczną lub 

prawną nie będącą stroną Umowy, zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając 

postanowień niniejszej Umowy. 

4. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w pozostałych częściach Umowa jest 

jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej. 
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5. W sytuacji uzyskania przez Stronę otrzymującą informacje poufne, Strona otrzymująca 

zobowiązuje się do: 

1) wykorzystania wszystkich informacji poufnych wyłącznie w celu realizacji niniejszej 

Umowy, a tym samym do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu, 

2) zachowania w poufności wszystkich informacji poufnych, 

3) nieujawniania, bezpośrednio lub pośrednio, informacji poufnych w sposób inny niż 

zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy. 

6. Informacje poufne mogą zostać ujawnione: 

1) tym członkom kierownictwa, pracownikom, podwykonawcom, przedstawicielom lub 

doradcom  Strony  otrzymującej,  którzy mają uzasadnioną  potrzebę  zapoznania  się i 

wykorzystania informacji poufnych w celu realizacji Umowy, 

2) na zgodne z prawem żądanie sądów i organów administracji, w zakresie objętym tym 

żądaniem. 

7. W razie uzyskania informacji przez Stronę otrzymującą, że nastąpiło ujawnienie informacji 

poufnych w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Strona otrzymująca 

zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Strony ujawniającej o tym fakcie oraz do 

podjęcia wszelkich pozostających w granicach możliwości działań oraz pełnej współpracy ze 

Stroną ujawniającą na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu. 

8. Zobowiązania Stron wynikające z niniejszego rozdziału wiążą Strony w czasie 

obowiązywania Umowy oraz przez okres 3 lat po jej ustaniu (wygaśnięciu, wypowiedzeniu, 

odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy). Jednakże w zakresie danych osobowych obowiązek 

zachowania poufności jest nieograniczony w czasie. 

 

§  14  Roszczenia osób trzecich 

1. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej praw, w związku z realizacja niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z 

tego tytułu. 

2. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z 

powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do 

przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego 

zwolnienia z udziału w sprawie. 

 

§ 15 Rozstrzyganie sporów 

1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Językiem właściwym dla rozstrzygania sporów jest język polski. 
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§ 16 Porozumiewanie się Stron 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające  

z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej.  

2.      Pisma Stron zawierać muszą tytuł Umowy i jej numer referencyjny oraz muszą być wysyłane 

pocztą lub doręczone osobiście.  

3.       Wyjątkowo dopuszcza się porozumiewanie się Stron za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. 

Za datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień jej doręczenia elektronicznie lub faksem, 

jeżeli jego treść zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

4. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

Dla Zamawiającego: 

Adres:     ………………………….. 

Telefon:     …....................................... 

Fax:      …....................................... 

e-mail:     …....................................... 

Dla Wykonawcy: 

Adres:   …......................................... 

Telefon: ….......................................... 

Fax:   ….......................................... 

e-mail:  …………………………….. 

 

§ 17 Prawo Umowy 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 18 Język Umowy 

Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski. 

 

§ 19 Postanowienia końcowe 

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

2. Umowę sporządzono w języku polskim w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z czego trzy 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a dwa Wykonawca. 

 

 

Wykonawca:                                                   Zamawiający: 

 

mailto:cfcu@cofund.org.pl
mailto:cfcu@cofund.org.pl
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Załącznik Nr 1 do Umowy  

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 
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Załącznik Nr 2 do Umowy 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPOWY/KOŃCOWY* 

w zakresie ………………………….. 

 

 

I. Data: …………………. 

 

  

          Numer Umowy: …………………………………………………. 

               Nazwa i adres Wykonawcy : ……………………………………………………… 

 

II. Potwierdzam, iż dokonano odbioru przedmiotu Umowy wykonanego w ramach Umowy Nr 

………………………………………...  

Przedmiot Umowy jest zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Ofertą przedmiotowej 

Umowy. 

 

 

III. Kompletność przedmiotu Umowy*: 

1. TAK 

2. NIE – uwagi / zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Przekazanie dokumentu gwarancyjnego**. 

1. TAK 

2. NIE – uwagi / zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

V. Proces wykonania przedmiotu Umowy zakończono w dniu: ……………. (data) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

VI. Końcowy wynik przyjęcia*: 
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1. Pozytywny 

2. Negatywny – zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

__________________________    ___________________________ 

 [Imię i Nazwisko         [Imię i Nazwisko  

Stanowisko osoby upoważnionej     Stanowisko osoby upoważnionej 

do podpisu w imieniu Zamawiającego]    do podpisu w imieniu Wykonawcy] 

 

 

___________________________    ___________________________ 

[Data]        [Data] 

 

 

 

*   - Niepotrzebne skreślić 

** - Zgodnie z Umową 
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Załącznik Nr 3 do Umowy 

      

KALKULACJA KOSZTÓW 

USŁUGA KOSZT 

JEDNOSTKOWY 

KOSZT NETTO VAT -  KOSZT 

BRUTTO  

     

     

     

Ogółem:      
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Załącznik Nr 4 do Umowy 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA 

 

 

 


