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 Projekt „Garncarska wioska” nr RPWM.11.01.01-28-0030/18  

dofinansowywany ramach  

Osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne 

Działania 11.1 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

Poddziałania 11.1.1 - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

  

UMOWA ….............. 

 

zawarta w dniu ………….. w Gołdapi, pomiędzy:  

Gminą Gołdap z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, 

imieniu i na rzecz której działa Jednostka Realizująca Projekt   

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi z siedzibą przy ulicy Jaćwieskiej 9, 19-500 Gołdap,  

NIP 847-150-27-80, REGON 519606301 reprezentowany przez: 

Iwonę Wasilewską - Dyrektora, 

przy kontrasygnacie Anetty Leszczyńskiej- głównego księgowego 

zwanym dalej „Zamawiającym”,   

a:………………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą ……………………………………………………………………………………………………… 

/NIP: ...........................; Regon: ............................../ zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Zleceniobiorcą”               

w imieniu którego działają: 

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

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

łącznie zaś zwanymi „Stronami”, o następującej treści: 

  

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego w  zgodnie z zasadą 

konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020” – zwanych dalej Wytycznymi, w ramach projektu „Garncarska wioska” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 

  

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Wykonawca, zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, którym jest „Świadczenie usług 

doradztwa zawodowego dla 25 uczestników projektu „Garncarska Wioska” w celu podniesienia 

stopnia wyłączenia 25 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z obszaru 

rewitalizacji gm. Gołdap poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej. 

2. Zakres usługi doradztwa zawodowego obejmował będzie: 

a) grupowe warsztaty z zakresu technik poszukiwania pracy dla 3 grup uczestników, obejmujących          

2 grupy po 8 osób oraz 1 grupę składająca się z 9 osób w łącznym wymiarze 60 godzin 

zegarowych, tj.: 1 grupa uczestników x 4 spotkania, każde po 5 godzin zegarowych, a które 

powinny być przeprowadzone w terminie styczeń – marzec 2020 r. w podziale na odrębne sesje 

tematyczne:    
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-  uprawnienia do korzystania z różnych form wsparcia, reintegracji społeczno – zawodowej, 

przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym zatrudniania osób niepełnosprawnych – 3 grupy po                  

2 spotkania, każde po 5 godzin, 

- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy – 3 grupy po 2 

spotkania, każde po 5 godzin; 

b) indywidualne konsultacje doradcze w łącznym wymiarze 32 godzin zegarowych 4 dni w miesiącu 

(średnia 1 dzień w tygodniu) po 2 godziny; termin realizacji styczeń - kwiecień 2020 r.. 

3. Usługę doradztwa zawodowego będzie realizował/a: 

…………………………………………………………………………………  

4. W trakcie prowadzonych zajęć, doradca udzieli uczestnikom projektu informacji nt.: specyfiki 

lokalnego i regionalnego rynku pracy, przybliży zagadnienia dotyczące wizytówki zawodowej 

(tworzenia dokumentów rekrutacyjnych: CV, list motywacyjny, nietypowych rozmów kwalifikacyjnych 

itp.), rozwijając ich umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, zgodnie  

ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie również do: 

a) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.             

o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) podczas wykonywania 

przedmiotu umowy;  

b) przygotowania i odpowiedniego oznaczenia wszystkich dokumentów bezpośrednio związanych           

z realizacją usługi, m.in.: listy obecności ze spotkań w ramach grupowego poradnictwa 

zawodowego, dziennika i programu zajęć oraz przedłużyć kartę czasu pracy doradcy zawodowego, 

itp. 

7. Wykonawca w terminie 10 dni od daty zakończenia usługi doradztwa zawodowego, zobowiązany 

będzie do przekazania Zamawiającemu, następujących dokumentów: 

a) list obecności ze spotkać w ramach grupowego poradnictwa zawodowego, 

b) program zajęć, 

c) dziennika zajęć, 

d) kart czasu pracy doradcy zawodowego oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i uprawnienia konieczne 

dla prawidłowej realizacji Umowy, a także zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą 

starannością. 

9. Wykonawca, zobowiązuje się do stosowania się przy wykonywaniu przedmiotu umowy do wszelkich 

zaleceń Zamawiającego.  

10. Wszelkie sprawy, które mogą wyniknąć w toku realizacji postanowień wynikających z niniejszej 

Umowy rozstrzygać będą wspólnie upoważnieni przedstawiciele stron w trakcie protokołowanych 

spotkań i narad lub na podstawie prowadzonej korespondencji:  

a) ze strony Zamawiającego –  ……………………......................................................................................., 

b) ze strony Wykonawcy – …………………….............................................................................................; 

 

 

Termin i miejsce wykonania przedmiotu umowy 

§ 2. 

1. Zamówienie będzie realizowane w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r., z zastrzeżeniem 

ust. 2.  

2. Zleceniobiorca będzie zobowiązany każdorazowo do rozpoczęcia realizacji usługi w terminie nie 

dłuższym niż 2 dni od daty otrzymania od Zleceniodawcy zlecenia przesłanego na wskazany adres 

poczty elektronicznej.   

3. Termin realizacji zamówienia może ulec skróceniu, w szczególności w przypadku zrealizowania zadania 

określonego w opisie przedmiotu zamówienia w całości.  
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4. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenie okresu realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w § 5, nie dłużej jednak niż 30 dni w stosunku do terminu zakończenia usługi, o którym 

mowa w ust. 1. 

5. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego odbywać się będą w mieście Gołdap. 

 

Wynagrodzenie  

§ 3. 

 

1. Z tytułu realizacji usługi doradztwa zawodowego, Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie          

w wysokości …………………. zł brutto (słownie: …………) za każdą godzinę przeprowadzonych 

grupowych zajęć doradztwa zawodowego oraz w wysokości …………………. zł brutto (słownie: 

…………) za każdą godzinę przeprowadzonych indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa 

zawodowego (1 godz. zajęć = 60 min.). 

2. Całkowita wartość usługi doradztwa zawodowego (wartość zamówienia) nie może przekroczyć kwoty 

brutto: …………………………… zł (słownie: ……….) stanowiącej iloczyn planowanej ilości godzin 

prowadzenia zajęć oraz ceny jednostkowej określonej w ust. 1.  

3. Określone w pkt 1 i 2 wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie zobowiązania Wykonawcy, względem 

Zamawiającego.  

4. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej umowy czynności wykonuje/nie wykonuje1 

w ramach działalności gospodarczej.  

5. Wartość brutto wynagrodzenia określonego w pkt. 1 i 2 uwzględnia wszystkie należne Wykonawcy 

elementy wynagrodzenia, wynikające z realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia z 

uwzględnieniem należnych podatków, składek i innych obciążeń zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa 2. 

6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca, 

ponosił będzie skutki błędów w wycenie przedmiotu zamówienia w złożonej przez siebie ofercie.  

7. Określona w ust. 1 cena jednostkowa za realizację usługi doradztwa zawodowego jest ceną niezmienną     

i nie będzie podlegała zmianom w tym waloryzacji. W przypadku, gdyby Zamawiający miał ponieść 

dodatkowe koszty na rzecz Wykonawcy, zostaną one potrącone z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

8. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia stosownych oświadczeń/potwierdzeń związanych                           

z ustaleniem właściwego opodatkowania i objęcia lub nie objęcia ubezpieczeniami społecznym (ZUS) 

oraz FP umowy zlecenia zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Powyższe dokumenty Wykonawca 

zobowiązany będzie złożyć w dniu podpisania umowy, a także niezwłocznie w przypadku zmiany 

okoliczności mających wpływ na sposób opodatkowanie lub ubezpieczenia (nie później niż w terminie              

3 dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę informacji o w/w okolicznościach) oraz na każde uzasadnione 

wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.  

9. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do  

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku po wykonaniu i uznaniu przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany.   

10. Zleceniodawca zastrzega, że termin płatności może ulec zmianie, w przypadku nieotrzymania środków 

z Instytucji Zarządzającej PO. W takim przypadku Zleceniobiorcy nie przysługują odsetki ani 

odszkodowanie. 

11. Przez dzień zapłaty wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: …………………………………….…………………….. 

12. Faktura VAT/rachunek będzie zawierać następujące dane:  

 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 W szczególności w przypadku osób nieposiadających przychodu w wysokości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, określonemu w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz.2711 ze zm.)      
dla danego roku realizacji usługi, kwota brutto oznacza kwotę z pełnymi składkami społecznymi , FP oraz ubezpieczeniem zdrowotnym, w tym również po stronie 

Zleceniodawcy. 
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  Nabywca: Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP: 8471587061 

  Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap. 

13. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wskazane w ust. 1, jest niezmienne, 

zawiera w sobie wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z prawidłową realizacją umowy                 

i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy  w tym 

obejmuje przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkich mogących 

stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem umowy oraz 

z tytułu przeniesienia na Zamawiającego wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do tych wyników prac oraz z tytułu ich wykorzystywania  na wszystkich polach 

eksploatacji określonych umową.   
14. W przypadku, gdy dane Zamawiającego, wymienione na fakturze VAT/rachunku nie będą zgodne                   

z danymi Zamawiającego, określonymi w ust. 2 umowy lub faktura VAT/rachunek w inny sposób będzie 

błędna, Zamawiający odmówi przyjęcia faktury VAT/rachunku, a termin zapłaty wynagrodzenia 

określony w ust. 5 umowy nie rozpocznie biegu, na co Wykonawca wyraża zgodę 

 

 

Odbiór przedmiotu umowy 

§ 4. 

1. Strony postanawiają, że podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku będzie, podpisanie 

przez obie Strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz przekazanie 

przez niego, kompletnej dokumentacji z prowadzonych zajęć w terminie i na warunkach określonych                             

w § 1 ust. 8 niniejszej umowy.  

2. Ewidencja czasu pracy wymieniona w § 1 ust. 8 lit. d) umowy, obejmować będzie okres miesiąca 

kalendarzowego, w której wskazywana będzie ilość przepracowanego przez Wykonawcę czasu w 

ramach realizacji przedmiotu umowy.  

3. Ewidencja czasu pracy/ karta pracy dostarczane będzie przez Wykonawcę w oryginale do 

Zamawiającego,        nie później niż do końca 3 dnia roboczego każdego miesiąca następującego po 

miesiącu, którego dotyczy.   

4. Dane zawarte w ww. ewidencji oraz w oświadczeniu określającym wykonane czynności będą 

akceptowane przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną i podlegać będą kontroli. W 

razie wątpliwości odnoszących się do informacji w niej wykazanych, Zamawiający niezwłocznie zażąda 

ich  wyjaśnienia.  

5. Zamawiający, nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

rzecz osób trzecich. 

 

Warunki odstąpienia od umowy 

§ 6. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca: 

a) przerwał realizację usługi, a przerwa trwa dłużej niż 7 dni roboczych;  

b) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji usługi; 

c) nie realizuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne 

oraz pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie przystąpił do realizacji umowy zgodnie z jej 

warunkami w szczególności nie przekazuje dokumentów i oświadczeń wymaganych niniejsza 

umową - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego okoliczności, o których 

mowa w lit. a) b) i c); 

2. 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 dnia powzięcia wiadomości      o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie                  
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21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.  

4. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w terminie                     

21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. 

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 2, następuje bez prawa 

Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. 

6. Odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz 

wymaga uzasadnienia.  

Kary umowne 

§ 7. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy; 

b) w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy 

niewykonany lub nienależycie wykonany obowiązek wynikający ze szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 

c) w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,                 

o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego  

po upływie terminu określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

d) opóźnienia w rozpoczęciu lub zakończeniu realizacji zamówienia w wysokości 100% stawki 

godzinowej określonej w § 3 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia liczony od ustalonego 

zgodnie § 2 ust. 2 terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia lub zakończenia realizacji umowy; 

e) za realizację zamówienia z naruszeniem wymagań dotyczących promocji projektu w wysokości    

50,00 zł brutto, za każdy stwierdzony przez upoważnionych do kontroli i odbioru realizowanych 

usług objętych niniejszym zamówieniem, przedstawicieli Zamawiającego - przypadek niewłaściwej 

realizacji zamówienia; 

f) za każdy inny przypadek nienależytego wykonywania umowy w wysokości 50,00 zł brutto, za 

każde stwierdzone naruszenie;  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku  

z realizacją umowy, jak również za szkody w mieniu powierzonym. 

3. Wykonawca odpowiada za terminową realizację przedmiotu umowy. 

4. Łączna wysokość kar umownych opisanych w ust. 1 pkt b) i c) umowy nie może przekroczyć 50% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy 

5. Wykonawca zapłaci kary umowne wynikające z ust. 1, w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty 

obciążeniowej wystawionej z tego tytułu przez Zamawiającego. Za datę uważa się datę obciążenia 

rachunku bankowego Wykonawcy kwotą wynikającą z noty obciążeniowej. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzeniem należnym 

Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne                        

do wysokości poniesionej szkody.  

Prawa autorskie 

§ 8. 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy, Wykonawca przenosi  

na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach 

wykonania przedmiotu umowy oraz prawa własności wszystkich egzemplarzy nośników, na których                  

te materiały utrwalono. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich i prawa własności nośników, o których mowa w ust. 1 

następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3 umowy, bez ograniczeń co do 

terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną zapisu cyfrowego oraz magnetyczną, tworzenie kserokopii i 

fotografii oraz wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, 
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b) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, 

c) prawo elektronicznego komunikowania utworu publiczności w sieci Internet, w sieci szerokiego 

dostępu, 

d) wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji, 

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

wizualnych i komputerowych, 

f) prawo do korzystania w całości lub z części oraz łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez 

dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, 

okładek, wielkości i treści całości lub ich części, 

g) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo 

bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe                             

i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję 

komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz 

zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji. 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie praw zależnych do wszelkich materiałów 

wytworzonych w ramach przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich i przekaże Zamawiającemu materiały wytworzone w ramach przedmiotu umowy w stanie 

wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek 

roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i na własne ryzyko wszelkich kroków prawnych 

zapewniających należytą ochronę Zamawiającemu oraz innym podmiotom gospodarczym przed 

roszczeniami osób trzecich. 

5. 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 w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

 

Zmiany umowy 

§ 9. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:  

a) wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do wskazanego w umowie, w 

przypadku: 

- wystąpienia zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem 

umowy, na które strony umowy nie miały wpływu, a które uniemożliwiają terminową realizację 

zadania, 

- siły wyższej, 

b) skrócenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia 

określonego niniejszą umową lub zmiany (ograniczenia) ilości uczestników 

3. Jeżeli zaistnienie konieczności wprowadzania zmiany postanowień umowy w zakresie określonym                     

ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się złożyć do Zamawiającego wniosek o zaakceptowanie zmian wraz                     

z uzasadnieniem. 

4. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 umowy, wszelkie pozostałe zmiany umowy wymagają formy pisemnej                           

w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte                    

w ogłoszeniu o zamówieniu, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, aktów wykonawczych do tych ustaw oraz 

przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych, 

Rozporządzenie RODO oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.        

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
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nieważności przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy. 

  

Postanowienia końcowe 

§ 10. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte                    

w ogłoszeniu o zamówieniu, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, aktów wykonawczych do tych ustaw oraz 

przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych, 

Rozporządzenie RODO oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.        

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy. 

3. Ewentualne spory pomiędzy stronami, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, będą 

rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją niniejszej 

umowy, nie krócej niż do końca 2029 roku, a także do jej udostępniania na potrzeby ewentualnych 

kontroli na żądania Zamawiającego lub innej wskazanej osoby. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, jeden Wykonawca. 

 

 

 

 WYKONAWCA                                                                                        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 


