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UMOWA NR ………..  

NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH I PRZEKAZANIA WIEDZY TECHNICZNEJ  
Z ZAKRESU PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH INTELIGENTNYCH SIECI 

 
 
 
zawarta w dniu …………2019r. w Rzeszowie pomiędzy: 
 
ENFORMATIC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie ul. Mieszka 
I 73A, wpisaną pod numerem KRS 0000146608 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą 
numer NIP 813-32-97-173, numer REGON 691695432, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 50 
tys. złotych; reprezentowaną przez 
1)  Andrzej Kraska – Prezes Zarządu 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
 
a jednostką naukową1 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 
reprezentowaną przez  
……………………………………………………………………………………………………………………
… 
zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 
 
Przedstawiciele Stron Umowy niniejszym zaświadczają, że powołane wyżej pełnomocnictwa nie 
wygasły ani nie zostały odwołane, jak również nie nastąpiły żadne inne zmiany, które mogłyby mieć 
jakikolwiek wpływ na ważność zaciąganych przez nich zobowiązań.  
 
 
W związku z wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy złożonej w odpowiedzi na 
zapytanie ofertowe z dnia …………………2019 r., Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego 
usług doradczych i przekazania wiedzy technicznej w zakresie określonym w zapytaniu 
ofertowym z dnia …………. r. w ramach projektu pn.: „UTWORZENIE CENTRUM 
BADAWCZO-ROZWOJOWEGO INTELIGENTNYCH SIECI”. Projekt przeznaczony jest do 
realizacji w ramach współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1. „Wsparcie inwestycji  

                                                           
1 Należy odpowiednio uzupełnić w zależności od formy prawnej (wymagane dane: nazwa, siedziba, numer REGON, numer NIP, 

reprezentant). 
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w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, nr wniosku o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-
0025/17. 

2. W ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do 
świadczenia na rzecz Zamawiającego usług doradczych w następującym zakresie: 

 
I. Doradztwo i przekazanie wiedzy technicznej w zakresie metod i środków prowadzenia 

badań, wykorzystania stanowisk badawczych, scenariuszy eksperymentów dla 
poniższych obszarów badawczych: 
1. Dobór indywidualnych parametrów transmisji w obszarze dostępu do sieci Internet  
     i oferowanych usług - Internet on Demand.  
2. Aktywne zarządzanie rozproszoną strukturą sieciową i inną w środowisku MŚP.  
3. Przemysł w chmurze (ang. Industry as a Service IDaaS).  
4. Telemedycyna - transfer danych z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. 
  

II.  Doradztwo i przekazanie wiedzy technicznej w obszarach:  
1. Doradztwo i przekazanie wiedzy technicznej w zakresie konfiguracji i obsługi stanowisk 

badawczych wykorzystywanych w projekcie. 
2. Doradztwo w zakresie planowania prac badawczych. 
3. Doradztwo w zakresie doboru odpowiednich metod i środków do realizacji wybranych prac 

badawczych. 
4. Doradztwo i przekazanie wiedzy technicznej w zakresie tworzenia scenariuszy             

eksperymentów badawczych, opracowywania wyników oraz wnioskowania. 
 

III. Przekazanie wyników doradztwa Zamawiającemu – w trakcie realizacji prac Wykonawca 
jest zobowiązany do organizowania w siedzibie Zamawiającego spotkań z zespołem 
badawczym wskazanym przez Zamawiającego: nie rzadziej niż 4 razy w każdym miesiącu 
trwania umowy w terminach wskazanych przez Zamawiającego z tygodniowym 
wyprzedzeniem.  
W trakcie tych spotkań dyskutowane będą bieżące postępy prac. Na zakończenie 
Wykonawca przekaże zamawiającemu raport końcowy z doradztwa opisujący wyniki 
przeprowadzonych prac.  
  

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w szczególności obowiązki Wykonawcy oraz 

tematyka usług doradczych, określony został w Zapytaniu ofertowym z dnia ………………….. r. 
oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę. Zapytanie ofertowe z dnia …………….. r. wraz  
z załącznikami oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowią integralną część 
niniejszej umowy.  

4. Doradztwo świadczone będzie w siedzibie Zamawiającego. Czas trwania poszczególnych 
zakresów tematycznych doradztwa będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb 
Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy zgodnie 
z treścią niniejszej umowy, zapytania ofertowego z dnia …………………. r., ofertą Wykonawcy 
z dnia ……………………. oraz powszechnie obowiązującymi normami i przepisami prawa.  

6. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób 
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fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 
niniejszej umowy. 

 
 

§ 2 
 

1. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie od 15.06.2019 r. do 
29.02.2020 r.  

2. Przed podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego realizację usługi 
doradczej, Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia uwag do przedłożonych dokumentów 
– raportu końcowego będącego rezultatem usługi doradczej, w ciągu 5 dni roboczych od dnia 
otrzymania dokumentów.  

3. Po analizie uwag przedstawionych przez Zamawiającego, Wykonawca informuje na piśmie 
Zamawiającego o braku ich zasadności (wraz z uzasadnieniem) albo przedstawia 
poprawione/zmienione/uzupełnione dokumenty. Formą właściwą dla przedstawienia 
poprawionych/zmienionych/uzupełnionych dokumentów jest forma pisemna. Po przedstawieniu 
Zamawiającemu przez Wykonawcę poprawionych/zmienionych/uzupełnionych dokumentów, 
Zamawiającemu przysługuje prawo jednokrotnego ponownego zgłoszenia uwag do 
poprawionej/zmienionej/uzupełnionej części dokumentów w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania dokumentów. W razie zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca 
informuje na piśmie Zamawiającego o braku ich zasadności (wraz z uzasadnieniem) albo 
przedstawia oprawione/zmienione/uzupełnione dokumenty. 

4. Brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 2 lub ust. 3 (rozumianym jako wysłanie za 
potwierdzeniem uwag do Wykonawcy) uważany będzie za akceptację prawidłowej realizacji 
usługi doradczej.  

5. W razie braku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, uznania zgłoszonych uwag za 
niezasadne przez Wykonawcę lub nieuprawnionego zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, 
Strony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wystąpienia jednej z ww. 
okoliczności, podpisują protokół zdawczo – odbiorczy, potwierdzający prawidłowe wykonanie 
usługi doradczej oraz przekazanie Zamawiającemu dokumenty będące rezultatem usługi 
doradczej (raport końcowy). Jeżeli, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
Zamawiający nie podpisze w ww. terminie protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego 
prawidłowe wykonanie usługi doradczej oraz przekazanie Zamawiającemu 
dokumentu/dokumentów będących rezultatem danej usługi doradczej, Wykonawca jest 
uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, który będzie 
stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku.  

 
 

§ 3 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi łącznie 

……………………….. zł netto  (słownie: ………………………. zł 00/100) tj. 
………………………… zł brutto (słownie: …………………………… zł 00/100), w  tym VAT: 
……………………..zł.  
w tym: 
I Doradztwo i przekazanie wiedzy technicznej w zakresie metod i środków prowadzenia 
badań, wykorzystania stanowisk badawczych, scenariuszy eksperymentów: 
1. Dobór indywidualnych parametrów transmisji w obszarze dostępu do sieci Internet  
 i oferowanych usług - Internet on Demand :…………zł netto………zł brutto;; 
 2. Aktywne zarządzanie rozproszoną strukturą sieciową i inną w środowisku MŚP:…………zł 
netto………zł brutto; 
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3. Przemysł w chmurze (ang. Industry as a Service IDaaS): …………zł netto………zł brutto; 
4.Telemedycyna - transfer danych z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych: 
…………zł netto………zł brutto; 
  
II.  Doradztwo i przekazanie wiedzy technicznej:  
1. Doradztwo i przekazanie wiedzy technicznej w zakresie konfiguracji i obsługi stanowisk 
badawczych wykorzystywanych w projekcie ………zł netto………zł brutto;  
2. Doradztwo w zakresie planowania prac badawczych: …………zł netto………zł brutto; 
3. Doradztwo w zakresie doboru odpowiednich metod i środków do realizacji wybranych prac 
badawczych: …………zł netto………zł brutto; 
4. Doradztwo i przekazanie wiedzy technicznej w zakresie tworzenia scenariuszy             
eksperymentów badawczych, opracowywania wyników oraz wnioskowania: …………zł 
netto………zł brutto; 
 
III. Przekazanie wyników doradztwa Zamawiającemu:…………zł netto………zł brutto; 

 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie po zakończeniu usługi doradczej. 

Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę 
faktury/rachunku końcowego, w ciągu 14 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę 
faktury/rachunku. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku obejmującej 
wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi doradczej będzie podpisany przez Strony protokół 
zdawczo – odbiorczy, potwierdzający prawidłowe wykonanie umowy oraz przekazanie 
Zamawiającemu dokumentu/dokumentów będących rezultatem usługi doradczej lub protokół 
zdawczo – odbiorczy podpisany jednostronnie przez Wykonawcę na warunkach określonych w 
§ 2 ust. 5 niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze/rachunku.  

 
§ 4 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą zapłaty 
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji usługi doradczej,  
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanego przez 
Wykonawcę dokumentu/dokumentów, będących rezultatem przeprowadzonego doradztwa, 
które będą utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanych 
dalej: utwory), w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo wraz z wyłącznym prawem 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym prawem do dokonywania 
opracowań utworów oraz rozporządzania i korzystania z opracowań utworów, na polach 
eksploatacji wskazanych w ust. 2 poniżej.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na następujących polach eksploatacji:  
a) używanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów (części) utworów dowolną techniką, w 

tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, 
optycznego, techniką cyfrową, m.in. w publikacjach prasowych, materiałach drukowanych i 
elektronicznych oraz innych kanałach komunikacyjnych, w tym w Internecie;  

b) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową;  

c) wprowadzanie utworów do pamięci komputera;  
d) publiczne wykonanie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, udostępnienie utworów lub 

ich fragmentów (części) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym;  



 

5 

 

e) wprowadzanie i publiczne udostępnianie utworów lub ich fragmentów (części) w sieci 
Internet oraz lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych;  

f) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów lub ich fragmentów (części);  
g) udzielanie licencji, sublicencji i innych umów pozwalających na korzystanie z Projektu innym 

podmiotom, w całości lub w części, a także zawieranie umów rozporządzających tymi 
prawami; 

3. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego i zapewnia, że w momencie przekazania 
utworów Zamawiającemu będą mu przysługiwały prawa autorskie do utworów w zakresie 
wystarczającym do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na polach 
eksploatacji wymienionych w ust. 2. 

 
§ 5 

1. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji zamówienia w 
celu zapewnienia sprawnego i należytego wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w celu zapewnienia 
sprawnego i należytego wykonania przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do udzielania Wykonawcy wszelkich 
niezbędnych wyjaśnień, informacji, przekazywania materiałów lub dokumentów niezbędnych do 
realizacji przedmiotu umowy, bez zbędnej zwłoki, w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę. 

4. W razie braku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu do udzielenia wyjaśnień, informacji, 
przekazania materiałów lub dokumentów, uznać należy, że Zamawiający zobowiązany jest do 
ich udzielenia/przekazania niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania 
wniosku Wykonawcy o ich udzielenie/przekazanie.  

 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, które zostaną 
mu przekazane w toku współpracy podjętej na mocy niniejszej umowy, których ujawnienie 
mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, a które spełniają warunki do uznania ich za 
Informacje Poufne zgodnie z ust. 2 poniżej.  

2. Informacje Poufne w rozumieniu niniejszej umowy stanowią wszelkie materiały i informacje 
dotyczące Zamawiającego, w których posiadanie Wykonawca wszedł w związku z realizacją 
niniejszej umowy, utrwalone w formie pisemnej lub elektronicznej, oznaczone jako 
„zastrzeżone”, „tajne”, „poufne” lub noszące inne oznaczenie wskazujące na ich poufny 
charakter, jak również informacje przekazane w dowolnej innej formie wraz z informacją, 
również w dowolnej formie, o ich poufnym charakterze, jak również informacje, których poufny 
charakter wynika ze stosownego przepisu prawa, w szczególności w zakresie zwalczania 
nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych, 
b) nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych w całości lub w części, za 

wyjątkiem osób zaangażowanych w realizację umowy, w tym pracowników, zleceniobiorców, 
doradców finansowych, księgowych, doradców prawnych  i takich jego dyrektorów, członków 
kierownictwa, którzy są bezpośrednio zaangażowani w realizację niniejszej umowy i dla 
których wiedza w zakresie takich informacji jest bezwzględnie konieczna i stosowna dla tego 
celu, pod warunkiem zobowiązania powyższych osób do zachowania poufności 
otrzymanych informacji, 

c) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie dla celów prowadzonej współpracy.  
4. Za Informacje Poufne nie uważa się tych informacji, które: 

a) były znane Wykonawcy przed ich udostępnieniem przez Zamawiającego lub  
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b) w chwili ujawnienia ich Wykonawcy były już powszechnie dostępne lub po ich ujawnieniu 
Wykonawcy stały się powszechnie dostępne, a ich upowszechnienie nie jest wynikiem 
naruszenia postanowień niniejszej umowy lub 

c) na których ujawnienie, przekazanie lub wykorzystanie Wykonawca uprzednio uzyskał 
pisemną zgodę Zamawiającego lub  

d)  których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa.  
 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: 
a. niewykonania albo nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia rozumianego jako 

całość (usługi doradczej i przekazania wiedzy technicznej) innego niż opóźnienie w realizacji 
przedmiotu zamówienia, z wyłącznej winy Wykonawcy w wysokości 30% łącznej kwoty 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy,  

b. opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia rozumianego jako całość (usługi doradczej  
i przekazania wiedzy technicznej) w stosunku do zadeklarowanego terminu wykonania 
zamówienia wskazanego w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie (przekroczenie 
wskazanej liczby miesięcy, liczonej od dnia rozpoczęcia świadczenia usług) - w wysokości 
0,2% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 

c. rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy - w wysokości 30 % łącznej kwoty wynagrodzenia umownego brutto 
Wykonawcy. 

2. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy kary umownej w przypadku: 
a. opóźnienia w udostępnieniu Wykonawcy materiałów lub informacji niezbędnych do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w udzielaniu wyjaśnień, 
niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w stosunku do terminu 
wyznaczonego przez Wykonawcę lub wynikającego z niniejszej umowy - w wysokości 0,2% 
łącznej kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 

b. rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego lub rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, za wyjątkiem przypadku 
określonego w lit. c - w wysokości 30 % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

c. rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu w trakcie realizacji umowy z Wykonawcą, za 
wyjątkiem przypadków, gdy do rozwiązania umowy o dofinansowanie dojdzie z wyłącznej 
winy Wykonawcy – w wysokości 5% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Jeżeli 
w przypadkach, o których mowa w lit. c, dojdzie do rozwiązania umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy 
kary umownej określonej odpowiednio w lit. c. Postanowienia dot. kary umownej określonej 
w lit. b powyżej nie znajdą wówczas zastosowania.  

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej, Strony są uprawnione do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego w wysokości przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

4. W razie rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od niniejszej umowy w 
okresie świadczenia przez Wykonawcę usług doradczych lub rozwiązania w tym okresie 
umowy o dofinansowanie Projektu, za wyjątkiem przypadków, gdy do 
rozwiązania/odstąpienia od ww. umów doszło z wyłącznej winy Wykonawcy, Zamawiający 
zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za usługi doradcze zrealizowane 
do dnia rozwiązania/odstąpienia od ww. umów, na podstawie przedłożonego przez 
Wykonawcę wyliczenia, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków i kosztów 
związanych z realizacją zamówienia.  
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§ 8 
1. W razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

realizacji usługi doradczej, Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych 
za opóźnienie, a jeżeli opóźnienie w zapłacie przekroczy 30 dni, Wykonawca będzie 
uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Wykonawca będzie uprawniony do rozwiązania umowy z 2 – tygodniowym okresem 
wypowiedzenia w razie braku współdziałania Zamawiającego przy realizacji zamówienia, a w 
szczególności braku udostępnienia Wykonawcy wszelkich niezbędnych materiałów, informacji 
oraz braku udzielania wyjaśnień, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia. Przed wypowiedzeniem umowy Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu termin do 
wykonania czynności żądanych przez Wykonawcę nie krótszy niż 14 dni roboczych. 
Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu będzie uprawniał Wykonawcę do wypowiedzenia 
umowy.  

 
§ 9 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 
zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotu umowy, z powodu działania siły wyższej. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, nagłe, zewnętrzne, niemożliwe do 
przewidzenia i do zapobieżenia, pomimo zachowania przez Strony należytej staranności, które 
wystąpiło po dniu wejścia w życie niniejszej umowy. 

3. Jeżeli zdarzenie stanowiące siłę wyższą w rozumieniu niniejszego paragrafu będzie przyczyną 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy przez jedną ze 
Stron: 

• Strona ta niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o powstaniu i zakończeniu 
tego zdarzenia przedstawiając dokumentację w tym zakresie;  

• Strona ta niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia;  

• każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań; 
oraz  

• Strony uzgodnią sposób postępowania, wobec tego zdarzenia. 
4. Jeżeli siła wyższa spowoduje niemożność wykonania lub należytego wykonania zobowiązań 

przez Stronę przez okres przekraczający 45 dni, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą 
celowość i warunki rozwiązania Umowy, której wykonanie stało się niemożliwe na skutek 
okoliczności działania siły wyższej. 

 
§ 10 

1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy: 
1) Ze strony Zamawiającego: 

………………………., e-mail………………………… , tel.: …………………. 
2) ze strony Wykonawcy: 

…………………….., e-mail: …………………….. , tel.: ………………………. 
2. Każda zmiana osób wskazanych w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony, 

bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 
3. Adresami do korespondencji w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy są adresy 

Stron wskazane w niniejszej umowie. Każda zmiana danych adresowych określonych w 
niniejszej umowie wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony, bez konieczności 
sporządzania aneksu do umowy. W razie niepoinformowania o zmianie danych adresowych, 
przekazanie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia. 
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§ 11 
 

1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w 
stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:  
a.  okoliczności wynikających ze zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów, umowy o 

dofinansowanie i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy, 

b.  zmiany terminu płatności,  
c.  aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę firmy, zmianę adresu 

i/lub siedziby, zmianę formy prawnej itp. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnych 

aneksów do umowy podpisanych przez Strony, pod rygorem nieważności.  
4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego 

wniosku o zmianę postanowień umowy wraz z uzasadnieniem.  
 

§ 12 
1. Właściwe dla realizacji niniejszej umowy jest prawo polskie. 
2. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania postanowień niniejszej Umowy Strony 

poddają rozstrzygnięciu sądu polskiego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
  
Zamawiający:                              Wykonawca: 
 
 
 
 
  


