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Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego 
 

 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

 
W dniu ………………… pomiędzy  

FOKUS CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pokorna 2 lok. 221 (00-199 Warszawa), wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636718, NIP: 

5252675881, REGON: 365387312, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, wpłacony w całości 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

reprezentowaną przez:  

1. ……………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………… 

 

a:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… wpisanym do rejestru …………………………………………………………………………...  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 

 
 

zwanymi dalej łącznie ,,Stronami’’ 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie 

postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Warszawa 22 sierpnia 2019 r., MIiR/2014-2020/12(4), 

Nr postępowania: …….  
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§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu: 

„Opracowanie przestrzennych struktur ogniw perowskitowych z układem optycznym do budowy nowej 

generacji paneli fotowoltaicznych” realizowanego w ramach I Osi Priorytetowej RPO WM 

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo - 

rozwojowa przedsiębiorstw (dalej jako „Dzieło”), a w szczególności:  

a) Opracowanie modelu matematycznego przestrzennego ogniwa perowskitowego z układem  

optycznym.  

b) Opracowanie modelu ogniwa perowskitowego z układem optycznym.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3  – Opis przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2  

Sposób wykonania i odebrania Dzieła. Zobowiązania Wykonawcy. Gwarancja. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło w sposób określony przez Zamawiającego, zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia i Ofertą, które stanowią Załącznik nr 3 i 4 do Umowy oraz przekazać Zamawiającemu 

kompletne Dzieło w ustalonym przez Strony terminie.  

2. Do odbioru Dzieła w imieniu Zamawiającego uprawniony jest Marek Mazur.  

3. Odbiór Dzieła nastąpi etapami każdorazowo zgodnie z indywidualnymi ustaleniami Stron co do konkretnego 

terminu odbioru poszczególnych etapów w oparciu o harmonogram zawarty w Opisie przedmiotu 

zamówienia. 

4. Odbiór Dzieła nastąpi na podstawie raportu z wykonania danego etapu Zamówienia przedstawionego przez 

Wykonawcę niezwłocznie po zakończeniu realizacji konkretnego etapu.  

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania 

poprawek i przekazania Dzieła do ponownego odbioru w ciągu maksymalnie 2 dni od uzyskania informacji.  

6. Za dzień końcowego przekazania Dzieła Strony uważają dzień odbioru Dzieła przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń. 

7. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez 

wcześniejszej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dzieła samodzielnie, w sposób profesjonalny i zgodnie  

z zawodowym charakterem prowadzonej działalności. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania Dzieła 

lub jego części innym osobom bez wcześniejszej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

9. Wykonawca gwarantuje, że Dzieło będzie wolne od wad fizycznych lub prawnych. Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakościowych i ilościowych na Dzieło. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego wad w dostarczonym Dziele (w całości lub w części), Wykonawca zobowiązuje się, w ramach 

gwarancji, do wymiany Dzieła (w całości lub w części) na wolne od wad w terminie 7 dni roboczych od 

otrzymania zawiadomienia w formie dokumentowej.  
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10. Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego wszystkie dokumenty lub inne nośniki danych, które związane 

są z realizacją Umowy oraz na mocy Umowy przenosi własność tych dokumentów lub nośników na rzecz 

Zamawiającego.  

 

§ 3  

Termin realizacji Umowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Dzieło zostanie wykonane do dnia 30 września 2021 r. 

2. Szczegółowy harmonogram realizacji zadań poszczególnych prac został określony w Załączniku nr 3 do 

Umowy  – Opis przedmiotu zamówienia.  

 

§ 4  

Klauzula przeniesienia autorskich praw majątkowych 

1. Z chwilą ustalenia Dzieła, choćby było nieukończone, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 

Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego w pełnym zakresie autorskie prawa majątkowe do 

nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Dziełem, w całości lub w części, bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych na wszystkich znanych w dniu zawierania niniejszej umowy polach eksploatacji, a 

w szczególności: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Dzieła, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do Dzieła.   

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Dzieło jest wolne od wad prawnych lub wad fizycznych, nie narusza 

żadnych dóbr osobistych, nie zawiera zapożyczeń, ani elementów innych utworów chronionych prawem 

autorskim. W przypadku wystąpienia z roszczeniami przez jakąkolwiek osobę trzecią w związku z eksploatacją 

Dzieła przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wszelkich wyjaśnień, przystąpienia do 

ewentualnego sporu sądowego oraz pokrycia wszelkich kosztów lub strat po stronie Zamawiającego 

związanych z tym roszczeniem.  

4. Wykonawca zobowiązuje się bezterminowo do niewykonywania autorskich praw osobistych i niniejszym 

upoważnia Zamawiającego do wykonywania tych praw przez Zamawiającego.  

 

§ 5  

Wynagrodzenie  

1. Z tytułu wykonania Dzieła i przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 4 Umowy, 

Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …..  zł netto. 

Wynagrodzenie zostanie powiększone o należy podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką w chwili 

wystawienia faktury. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i należności na rzecz Wykonawcy wynikające 

z wykonania niniejszej Umowy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wypłacone zostanie etapowo, według 

następującego podziału: 

a) za realizację etapu 1 Zadania 1, kwotę …..  netto zł (słownie:       ), brutto …… zł (słownie: ), zawiera 

 % VAT, 
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b) za realizację etapu 2 Zadania 1, kwotę …..  netto zł (słownie:       ), brutto …… zł (słownie: ), zawiera 

 % VAT, 

c) za realizację etapu 3 Zadania 1, kwotę …..  netto zł (słownie:       ), brutto …… zł (słownie: ), zawiera 

 % VAT, 

d) za realizację etapu 1 Zadania 2, kwotę …..  netto zł (słownie:       ), brutto …… zł (słownie: ), zawiera 

 % VAT, 

e) za realizację etapu 2 Zadania 2 kwotę …..  netto zł (słownie:       ), brutto …… zł (słownie: ), zawiera 

 % VAT, 

f) za realizację etapu 3 Zadania 2, kwotę …..  netto zł (słownie:       ), brutto …… zł (słownie: ), zawiera 

 % VAT, 

3. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, wynagrodzenie zostanie 
odpowiednio skorygowane przez Strony Umowy. 

4. Wynagrodzenie rozliczane będzie etapowo zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 
5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. a) – f) nastąpi w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez 
Zamawiającego Raport z realizacji etapu realizacji Zamówienia.  

6. Za dzień płatności uznaje się datę wykonania polecenia zapłaty przez Zamawiającego. 
7. Podstawą dokonania zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura VAT, przesłana za 

pośrednictwem poczty e-mail na adres […]. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie 
elektronicznej.  
 

§ 6  

Zmiana Umowy. Odstąpienie od Umowy. 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

jako aneks do Umowy, w szczególności w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności: 

1) z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia, w szczególności następstw działań administracyjnych  
lub osób trzecich; 

2) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i SIWZ, przez siłę wyższą 
strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe 
akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów 
państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, 
o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia; 

3) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana ta będzie powodować 
zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę, 

4) zmian wynikających z przepisów prawa; 
5) konieczności zastąpienia osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, warunkiem 

wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż kwalifikacje osoby 
wymienionej w Umowie i będących podstawą do oceny w ramach kryteriów lub spełniania warunków na 
etapie postępowania; 

6) gdy konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie; 

7) zmian nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności leżących po stronie 
Zamawiającego lub innych osób; 

8) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż  10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, 
bez konieczności uzasadnienia; 
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9) Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany  terminu realizacji w przypadku: 
a) zaistnienia nieprzewidzianych utrudnień, związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz w 

przypadku celowości wykonania za zgodą zamawiającego nieprzewidzianych prac dodatkowych   
b) w przypadku sporządzenia protokołu konieczności na wykonanie prac koniecznych lub dodatkowych, 

wykonanie których stało się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy , 
c) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, 
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności, 
e) wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego  lub przerw w pracach powstałych z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem Dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, 

żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od 

umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania Dzieła.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, 

gdy: 

a. Wykonawca nie rozpoczął wykonania Dzieła w pełnym zakresie objętym Umową z dniem rozpoczęcia 

jej obowiązywania; 

b. Wykonawca nie posiada, w tym w wyniku utraty, uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia; 

c. Wykonawca zaniechał realizacji Umowy, tj. nie realizuje jej w sposób nieprzerwany przez kolejne 3 

dni kalendarzowe; 

d. Wykonawca mimo uprzednich pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego, nie wykonuje Dzieła zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami 

Umowy;  

e. Wykonawca opóźnia się w realizacji Umowy o więcej niż 3 dni robocze; 

f. Po realizacji etapu okaże się że dalsza realizacja umowy jest niecelowa lub nieefektywna 

ekonomicznie – wówczas Zamawiający może odstąpić od Umowy na przyszłość poprzez odstąpienie 

od realizacji kolejnych etapów. 

4. Prawo odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 7 dni od powzięcia 

wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy nastąpi w 

formie dokumentowej.  

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy lub jej części do czasu ukończenia II etapu zgodnie z 

harmonogramem zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia.  

6. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy zestawienia 

tych kosztów w formie dokumentowej.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej, Zamawiający może 

powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Dzieła innej osobie na koszt Wykonawcy. 

8. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadkach wskazanych w Umowie, Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

a. pisemnego przedstawienia - najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy raportu 

dotyczącego prowadzonych przez Wykonawcę, a niezakończonych czynności, wraz z informacją o 

stanie tych czynności oraz o czynnościach do przedsięwzięcia w najbliższej przyszłości, zwłaszcza zaś 

o czynnościach wymagających podjęcia w określonym terminie, 
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b. przekazania Zamawiającemu - najpóźniej w dniu odstąpienia od Umowy - wszelkich niezbędnych 

dokumentów i materiałów związanych z wykonywaniem Umowy, nie wyłączając kopii lub odpisów, a 

także wszelkich innych nośników zapisu, na których materiały te zostały utrwalone. 

9. W razie wątpliwości przyjmuje się, że odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego roszczeń o 

zapłatę kar umownych zastrzeżonych w Umowie, których podstawy naliczenia wystąpiły przez dniem 
odstąpienia od Umowy. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego wyłącznie z tytułu 
wykonanej części Umowy. 
 

§ 7  

Zachowanie poufności 

1. Informacje poufne są to informacje, jakie Zamawiający przekuje Wykonawcy w związku z zawarciem lub 

wykonaniem Umowy i które nie mogą być wykorzystywane w innym celu niż określonym przez Zamawiającego. 

2. Za informacje poufne uważa się w szczególności wszelkie informacje pisemne, ustne bądź zapisane na 

nośnikach, odnoszące się do działalności Zamawiającego, w tym, ale nie wyłącznie: informacje dotyczące 

polityki finansowej Zamawiającego, strategii, wynagrodzeń, programów rozwoju Zamawiającego, programów 

operacyjnych, umów zawartych przez Zamawiającego, korespondencji biznesowej, danych osobowych i 

sposobu ich zabezpieczania.  

3. Informacje, które nie będą traktowane przez Strony jako poufne, to informacje i dokumenty, w stosunku do 

których Strony są w stanie udowodnić, że są publicznie dostępne bez naruszenia Umowy przez Wykonawcę. 

4. Obowiązek zachowania tajemnicy informacji nie dotyczy informacji lub danych: 

a) które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia Umowy przez Wykonawcę; 

b) których ujawnienie stanowi obowiązek na mocy przepisów prawa lub decyzji właściwych, uprawnionych 

do tego organów. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. b), Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie 

dokumentowej o obowiązku ujawnienia ze wskazaniem jakich informacji lub danych to dotyczy.  

6. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje Wykonawcę w trakcie obowiązywania Umowy, jak i po jej 

ustaniu, niezależnie od przyczyn, przez okres 5 lat.  

 

§ 8 

 Odpowiedzialność za szkody 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez 

Zamawiającego lub osoby trzecie, a powstałe w wyniku lub w związku z wadliwym wykonywaniem przez 

Wykonawcę Umowy i usuwaniem wad. 

2. W razie wystąpienia szkody, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić o tym Zamawiający oraz 

podjąć wszelkie racjonalne środki w celu jej zabezpieczenia i zapobieżenia dalszemu zwiększeniu, a następnie 

obowiązany jest we właściwy sposób ją naprawić na koszt własny, chyba że szkoda została spowodowana 

wyłącznie na skutek celowego działania lub zaniechania Zamawiającego. 

 

§ 9  

Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

a) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy w wysokości 1 

% ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 
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b) w przypadku niedotrzymania terminu na dokonanie poprawek określonym w § 2 ust. 5 w wysokości 0,5 % 

ceny brutto określonej § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

c) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości, rażących zaniedbań, niedbałości w 

czasie realizowania Umowy, w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej § 5 ust. 1 Umowy. 

2. Za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia przez Wykonawcę klauzuli poufności 

określonej w § 7 Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 000 zł 

(dziesięć tysięcy) złotych. 

3. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Umowy przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rachunek Zamawiającego wskazany w wezwaniu do 

zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania tego wezwania. Wezwanie może mieć formę dokumentową.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1-4 z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  

 

§ 10 

Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym: 

a) o charakterze niezależnym od Stron Umowy oraz 

b) którego Strony Umowy nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy oraz 

c) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności 

oraz 

d) którego nie można przypisać drugiej Stronie, w tym w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub skażenia, epidemie i 

pandemie.  

2. W razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 powyżej terminy wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.  

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać 

zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, 

jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w 

dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie 

poszukiwać wszelkich rozsądnych, alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności 

siły wyższej lub zapobiegać rażącym stratom. 

4. W razie konieczności podjęcia środków zapobiegających negatywnym skutkom wystąpienia siły wyższej dla 

którejkolwiek ze Stron, Strony mogą podjąć negocjacje umożliwiające: 

a) odstąpienie od ustalenia, wymiaru lub żądania zapłaty kar umownych, 

b) zmianę terminu wykonania zamówienia w całości lub w części, 

c) odstąpienie od Umowy w całości lub w części bez konieczności zapłaty przez Wykonawcę kar umownych, 

d) zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu Umowy,  

e) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 11 
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Rozstrzyganie sporów 

1. Strony będą dążyć do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z 

wykonaniem Umowy. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy lub mające z 

nią związek będą rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego 

przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu 

skierowania wniosku o mediację. 

2. W przypadku nierozwiązania sporu na drodze ugodowej lub w toku mediacji, właściwym do rozstrzygnięcia 

sporów w związku z wykonaniem Umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 12 

Kontakt pomiędzy stronami. Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do kontaktowania się pomiędzy sobą za pomocą poczty tradycyjnej, poczty 

elektronicznej oraz telefonicznie. 

2. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w trakcie i w celu realizacji Umowy: 

• Ze strony Zamawiającego: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny. 

• Ze strony Wykonawcy: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Każdorazowa zmiana danych skazanych w ust. 2 zobowiązuje Stronę do poinformowania drugiej Strony o 

takiej zmianie w formie dokumentowej w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zmiany. 

5. W razie niepoinformowania Zamawiającego o zmianie danych wskazanych w ust. 2 Umowy, korespondencję 

wysłaną na dotychczasowe dane do kontaktu uważa się za skutecznie doręczoną. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za 

nieważne, Umowa pozostaje w pozostałej części ważna. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami o treści 

najbardziej zbliżonej celem postanowień nieważnych.  

7. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

8. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się w Załącznik nr 6 do 

Umowy. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

10. Integralną część umowy stanowią: 

a. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1; 

b. Oferta wykonawcy – załącznik nr 2.  

 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                      

 

 


