
Załącznik nr 4 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy 

 

zawarta w Kielcach w dniu ………………………………… r. pomiędzy: 

Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce, NIP: 6571747623, REGON: 000659785 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej – Tadeusza Sikorę 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a: 

 ....................................................................................................................................z siedzibą……………………., 

wpisanym do…………………pod numerem……………..…,  NIP……………….REGON………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

łącznie zwanych dalej również „Stronami”. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr MWKDIZ.271.3.2021, 

prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), Strony zawarły umowę następującej treści:: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest: wydruk plakatów, plansz, baneru, mapy, zaproszeń, folderów, pozycji 

dziełowych na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej, realizowanych na podstawie pisemnych zleceń, odpowiednio 

do bieżących potrzeb oraz zgodnie z zasadami sztuki drukarskiej i wiedzy technicznej, w zakresie 

przygotowania do druku i druku wraz  dostawą do siedziby Zamawiającego, na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej, 

ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce, następującego asortymentu: 

1) Plakat/plansze – 251 szt.  

2) Plakat – 150 szt.  

3) Plakat – 100 szt.  

4) Plakat – 150 szt.  

5) Plansza – 20 szt.  

6) Plansza – 154 szt. 

7) Plansza – 10 szt. 

8) Plansza – 10 szt. 

9) Plansza – 70 szt.  

10) Plansza – 8 szt. 

11) Kartka z wkładką – 350 szt. 

12) Zaproszenie – 3 850 szt. 

13) Zaproszenie – 600 szt. 

14) Wydruk – Mapa Parku Etnograficznego w Tokarni – 25 000 szt. 

15) Baner – 1 szt. 

16) Folder – 100 szt. 

17) Katalog – 1 000 szt. 

18) Wydawnictwo – 300 szt. 



2.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym  w Rozdziale IV 

SWZ na „Wydruk plakatów, plansz, baneru, mapy, zaproszeń, folderów, pozycji dziełowych na potrzeby 

Muzeum Wsi Kieleckiej”  

3. Ceny jednostkowe dla wyspecyfikowanego w opisie przedmiotu zamówienia asortymentu określone zostały 

w ofercie Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy). 

§ 2 

1. Realizacja usługi odbywać się będzie sukcesywnie w oparciu o bieżące potrzeby Zamawiającego,  

na podstawie zleceń obejmujących druk materiałów określonych w przedmiocie umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w mniejszym zakresie w stosunku  

do ilości i rodzajów określonych w przedmiocie umowy spowodowanych zmianą potrzeb Zamawiającego,  

z zastrzeżeniem że ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres 

obowiązywania umowy. W takiej sytuacji strony dokonają zmiany umowy zgodnie z postanowieniami 

przepisów art. 454 i 455 Ustawy prawo zamówień publicznych.  

3. Realizacja zlecenia odbywać się będzie według następujących etapów: 

1) Zamawiający przekazuje Wykonawcy zlecenie wykonania usługi w formie pisemnej lub elektronicznej 

(pismo lub e-mail) określając rodzaj i ilość zamawianych do wydruku materiałów. 

2) Wraz ze zleceniem Zamawiający przesyłam Wykonawcy projekt graficzny  wydruku. W przypadku gdy 

zamówienie zostało przesłane mailem a projekt graficzny jest zbyt obszerny aby przesłać go elektronicznie 

zostanie od dostarczony Wykonawcy na płycie CD/DVD. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania realizacji i dostawy do Zamawiającego druków objętych 

zleceniem, wyszczególnionych w §1 ust. 1 pkt. 1-17 w terminie 7 dni roboczych, wyszczególnionych w 

§1 ust. 1 pkt. 18 w terminie 30 dni roboczych, liczonych od dnia przekazania materiałów – gotowych 

projektów graficznych przez Zamawiającego. 

Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować usługę z należytą starannością oraz dołożyć wszelkich starań, 

aby spełnić wszelkie wymagania Zamawiającego. 

5) W przypadku ujawnienia się wady w dostarczonych drukach, Wykonawca jest zobowiązany do 

bezpłatnego i niezwłocznego jej usunięcia lub bezpłatnego dostarczenia nowych druków w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady. Zgłoszenia będą dokonywane w formie 

pisemnej lub elektronicznej (pismo lub e-mail). Brak usunięcia wady w wyznaczonym terminie uprawnia 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

6) Druki objęte zleceniem mają być dostarczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

7) Druki objęte zleceniem winny być dostarczane w paczkach zabezpieczonych przed zniszczeniem lub 

obniżeniem wartości tych druków oraz opisem zawartości paczki znajdującym się na zewnątrz 

opakowania. 

8) Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty zamówionych druków, aż do chwili 

potwierdzenia ich odbioru przez Zamawiającego. 

9) W przypadku dostarczenia druków niezgodnych z opisem wskazanym w zleceniu, złej jakości, 

uszkodzonych, lub w inny sposób wadliwych, nie zostaną one odebrane przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do zmiany sposobu ich wykonania i dostarczenia 

druków wolnych od wad w terminie 7 dni. Brak reakcji w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego 

do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Dostarczenie druków wolnych od wad terminie, o którym 

mowa powyżej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji 

zlecenia. 



10) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną ilość świadczonych usług. Rozliczenie wynagrodzenia 

Wykonawcy odbywać się będzie odrębnie dla każdego zlecenia na podstawie cen jednostkowych dla 

wyspecyfikowanego asortymentu wykazanych w załączniku nr 1 do umowy.  

4. Odbiór dostarczanej partii druków objętych zleceniem zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym 

przez Zamawiającego (przez osoby upoważnione) i Wykonawcę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego.  

5. Za dzień wykonania usługi (danego zlecenia) strony przyjmują dzień podpisania protokołu odbioru. 

§ 3 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez strony przez okres 7 miesięcy., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Umowa obowiązuje nie dłużej niż do wyczerpania całego zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy. 

§ 4 

Prace wykonywane w sposób określony w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę (w rozumieniu kodeksu pracy) w zakresie:  

a) przygotowania do druku,  

b) druku,  

obowiązującej co najmniej w okresie wykonywania prac, chyba że Wykonawca wykaże, że prace o których 

mowa powyżej stanowiące przedmiot umowy, nie są wykonywane w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320 ze zm.) 

 Wymaganie powyższe nie dotyczy prac wykonywanych osobiście przez Wykonawcę. 

Obowiązek realizacji ww. prac przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również 

podwykonawców.  

2. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac przekaże Zamawiającemu listę osób, które zostaną skierowane 

do wykonywania prac, o których mowa w ust. 1 wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy  

o zatrudnieniu powyższych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać  

w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy  

o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3.  Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, zawiadomi Zamawiającego  

o wszelkich zmianach na liście osób skierowanych do wykonywania prac, o których mowa w ust. 1.  

W przypadku skierowania do prac nowej osoby Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie o którym mowa w ust. 2 o zatrudnieniu tej osoby. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. W tym celu Zamawiający może żądać 

przedłożenia w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania, min.: 

a) poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 

umów o pracę osób wskazanych w oświadczeniu. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

b) dokumentów ubezpieczenia społecznego, potwierdzających zatrudnienie. 

5.  Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 500,00 zł za stwierdzenie przez zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu 



zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu pracy) – za każdą osobę poniżej liczby wykazanych pracowników wykonujących czynności na 

podstawie umowy o pracę. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 1. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

7. Zamawiający zastrzega, że wymogi opisane w § 4 niniejszej umowy znajdują zastosowanie także do dalszych 

Podwykonawców. 

§ 5 

Wartość umowy i warunki płatności 

1. Maksymalna wartość zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy wynosi……………………………….. 

złotych brutto (słownie: ……………………..), przy czym wartość zobowiązania Zamawiającego w zakresie 

wykonania: 

1) Plakat/plansze (zgodnie z poz. 1 w tabeli Formularza ofertowego)  – wynosi ……………………..zł brutto; 

2) Plakat (zgodnie z poz. 2 w tabeli Formularza ofertowego)   – wynosi ……………………..zł brutto; 

3) Plakat (zgodnie z poz. 3 w tabeli Formularza ofertowego) – wynosi ……………………....zł brutto; 

4) Plakat (zgodnie z poz. 4 w tabeli Formularza ofertowego) – wynosi ……………………....zł brutto; 

5) Plansza (zgodnie z poz. 5 w tabeli Formularza ofertowego) - wynosi ……………………..zł brutto; 

6) Plansza (zgodnie z poz. 6 w tabeli Formularza ofertowego) – wynosi …………………....zł brutto; 

7) Plansza (zgodnie z poz. 7 w tabeli Formularza ofertowego) – wynosi ……………………..zł brutto, 

8) Plansza (zgodnie z poz. 8 w tabeli Formularza ofertowego) – wynosi ……………………..zł brutto; 

9) Plansza (zgodnie z poz. 9 w tabeli Formularza ofertowego) – wynosi ……………………...zł brutto, 

10) Plansza (zgodnie z poz. 10 w tabeli Formularza ofertowego) – wynosi …………………….zł brutto, 

11) Kartka z wkładką (zgodnie z poz. 11 w tabeli Formularza ofertowego) – wynosi …………..zł brutto, 

12) Zaproszenie (zgodnie z poz. 12 w tabeli Formularza ofertowego) – wynosi ……………….. zł brutto, 

13) Zaproszenie (zgodnie z poz. 13 w tabeli Formularza ofertowego) – wynosi …………………zł brutto, 

14) Wydruk - Mapa Parku Etnograficznego w Tokarni (zgodnie z poz. 14 w tabeli Formularza ofertowego) – 

wynosi ……………………..zł brutto; 

15) Baner (zgodnie z poz. 15 w tabeli Formularza ofertowego) – wynosi ……………………..zł brutto; 

16) Folder (zgodnie z poz. 16 w tabeli Formularza ofertowego) – wynosi ……………………..zł brutto, 

17) Katalog (zgodnie z poz. 17 w tabeli Formularza ofertowego) – wynosi ……………………zł brutto, 

18) Wydawnictwo – będzie miało nadany nr ISBN (zgodnie z poz. 18 w tabeli Formularza ofertowego) – wynosi 

……………..zł brutto. 

2. Maksymalna wartość zobowiązania, o której mowa w § 5 ust. 1, nie stanowi podstawy do dochodzenia przez 

Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania umowy w maksymalnym zakresie. 

3. Z zastrzeżeniem zapisu § 2 ust. 2 umowy zlecanie ilości wydruków uzależnione będzie od faktycznego 

zapotrzebowania Zamawiającego. 

4. Ceny jednostkowe wykazane w załączniku nr 1 do umowy obowiązują przez cały okres trwania umowy, bez 

możliwości ich waloryzacji. Dopuszczalne zmiany cen jednostkowych zostały określone w § 10 ust. 1 pkt 2) 

umowy.  

5. Cena ofertowa wykazana w załączniku 1 do umowy obejmuje wszelkie koszty związane z należytym i 

prawidłowym wykonaniem umowy w pełnym zakresie rzeczowym, w tym w szczególności koszt przygotowania 

do druku, druku i wydruków próbnych, koszt robocizny, koszt papieru i farby drukarskiej oraz innych 

materiałów, koszt pracy urządzeń technicznych, koszt opakowania, koszt transportu do siedziby 

Zamawiającego, a także koszt odbioru materiałów od Zamawiającego.  

6. W przypadku, gdy wartość wykonanych usług zrówna się z kwotą określoną w § 5 ust. 1 umowa wygasa.  



7. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

8. Wykonawca dostarczy fakturę VAT za wykonanie usługi (dane zlecenie) wraz ze specyfikacją zlecenia 

określającą ilość i rodzaj dostarczonych druków. 

9. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

do siedziby Zamawiającego, na konto Wykonawcy. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze. 

10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 6** 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi /przy pomocy podwykonawców***,   którym 

zleci świadczenie następującej części usług będących przedmiotem zamówienia:……………………………   

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

(nazwa/ firma Podwykonawcy, adres, dane kontaktowe, osoby do kontaktów z Podwykonawcą). 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania swoje oraz swoich 

Podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany każdej osoby spośród personelu 

Wykonawcy i Podwykonawców uczestniczącego w realizacji umowy, która przez swoje zachowanie i jakość 

wykonywanej pracy dała powód do uzasadnionych skarg. 

§ 7 

1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do przekazywania poszczególnych zleceń wykonania 

usługi, do odbioru przedmiotu umowy oraz składania reklamacji są: 

1) Beata Ryń – tel. ……….. , e-mail:………….. 

2) Dawid Sobura – tel. ……. e-mail…………… 

2. Osoba upoważniona ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu 

umowy jest: 

1) …………………………………………. – tel. ……. e-mail…………… 

3. Zmiana osoby, o której jest mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy, lecz pisemnej notyfikacji. 

§ 8 

1. W razie wystąpienia 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 tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. W takim przypadku Wykonawcy 

nie przysługuje kara umowna. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności wraz  

z uzasadnieniem. 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:  

1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której jest 

mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy 10 % wartości 

brutto zlecenia, od którego Wykonawca odstępuje,  

2) za zwłokę w terminie wykonania zlecenia – 1 % wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki w stosunku do 

wyznaczonego terminu jego wykonania ponad termin wskazany w § 2 ust. 3 pkt 3) niniejszej umowy,  

3) za zwłokę w terminie usunięcia wad przedmiotu umowy– 1 % wartości druków, których wada dotyczy,  

za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego terminu ich usunięcia,  

4) w przypadku wykonania usługi w sposób nienależyty, w szczególności niezgodnie z opisem zawartym  

w Rozdziale IV SWZ na „Wydruk plakatów, plansz, banneru, mapy, zaproszeń, folderów, pozycji 

dziełowych na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej” lub zapisami umowy, o których jest mowa w § 1 i § 2  

w wysokości 20 % wartości brutto zlecenia wykonanego nienależycie.  



5) za brak zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy w wysokości określonej w § 4 ust. 5 

umowy 

2. Kary umowne mogą być potrącone z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości 

potrącenia kar umownych z faktury zostaną one zapłacone przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia 

wezwania do zapłaty.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego karę 

umowną.  

4. Kara umowna za zwłokę nie będzie naliczana w przypadku uwzględnienia reklamacji, o której mowa w § 2 ust. 

3 pkt 5 na zasadach tam określonych. 

5. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości umowy. 

§ 10 

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić za zgodą Stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku: 

1) zmiany terminu wykonania umowy pod warunkiem, że wykonanie umowy w terminie nie było możliwe  

z powodu siły wyższej, o czas trwania okoliczności wyłączający z tego powodu możliwość realizacji umowy 

Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które 

mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było 

przewidzieć lub, które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w 

szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, 

promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. Jeśli Zamawiający lub 

Wykonawca będzie stał w obliczu siły wyższej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę 

umowy o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych 

konsekwencjach, jak również podjąć działania w celu zminimalizowania możliwych szkód.  

2) zmiany wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług w zakresie usługi, których wykonanie będzie rozliczane po wejściu w życie nowej stawki 

podatkowej 

2. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 1 wraz  

z tą propozycją przedłoży: 

1) opis proponowanych zmian, 

2) uzasadnienie 

3. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni 

zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej  

z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane powyżej.  

4. W przypadku upływu terminu podanego ust. 3 traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została 

odrzucona.  

5. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 3 i 4.  

6. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany  

do umowy - aneksu.  

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1-6 jest nieważna. 

§ 11 

1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji,  

w szczególności o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją umowy. 

Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia 

wszelkich materiałów oraz dokumentów przekazanych przez drugą Stronę; uzyskane informacje oraz 



otrzymane materiały i dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją 

umowy. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.  

§ 12 

1. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających  

z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy  

w całości. Wówczas Strony zastępują nieważne postanowienie - innym, zgodnym z prawem oraz celem umowy 

i jej pozostałymi postanowieniami.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz inne mające związek z realizacją 

przedmiotu umowy.  

4. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących wyniknąć w związku  

z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia spór 

rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Strony oświadczają, iż są należycie umocowane do zawarcia i wykonania niniejszej umowy i nie jest 

wymagana odrębna zgoda lub czynność innej osoby lub organu. 

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

Załącznikami do umowy są: 

1. Oferta wykonawcy – załącznik nr 1 

 

              ZAMAWIAJĄCY:                                                                                               WYKONAWCA: 

 

 

 

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

 

**zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany w przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy 

*** niepotrzebne skreślić 

 

 


