Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR

UMOWA NR ..............
o świadczenie usług prawnych
zawarta w dniu .......................... 2017 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”,
między:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowogrodzka 47a, 00695 Warszawa), działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900, ze zm.), NIP: 7010073777, REGON: 141032404, zwanym
dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez: ..........................................................................,
a
..................................................................................................................,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez: ..........................................................................,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.
§ 1.
1.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług prawnych w zakresie zadań realizowanych przez Zamawiającego w obszarze finansowania badań naukowych i prac rozwojowych, w tym jako Instytucji Pośredniczącej w ramach I i IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oraz III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „Przedmiot Umowy” lub „Usługi”).

2.

Usługi będą obejmowały swoim zakresem w szczególności:
1)

sporządzanie analiz i opinii prawnych, w tym dokonywanie wykładni obowiązujących przepisów prawa w sprawach związanych z działalnością Zamawiającego, w szczególności: finansów publicznych, finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, komercjalizacji wiedzy i transferu technologii, w tym komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej, prawa konkurencji, pomocy publicznej, polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa własności przemysłowej i praw
autorskich, w tym regulacji dotyczących prawa dostępu do wyników badań, zasad dotyczących
prowadzenia polityki spójności oraz regulacji dotyczących Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, regulacji krajowych, unijnych i
międzynarodowych dotyczących zamówień publicznych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

2)

opracowywanie, współpracę przy opracowywaniu oraz interpretację i opiniowanie projektów
umów, porozumień oraz ugód, których stroną jest Zamawiający, w szczególności umów dotyczących zamówień publicznych, komercjalizacji wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, umów i porozumień międzyinstytucjonalnych krajowych i międzynarodowych dotyczących programów i przedsięwzięć finansowanych przez Zamawiającego;
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3)

opracowywanie, współpracę przy opracowywaniu i opiniowanie innych dokumentów związanych z realizacją zadań przez Zamawiającego, w tym dokumentów sporządzonych w języku
angielskim;

4)

sporządzanie ekspertyz prawnych dotyczących zagadnień prawnych, pojawiających się
w związku z działalnością Zamawiającego;

5)

dokonywanie interpretacji przepisów z zakresu organizacji i funkcjonowania Zamawiającego
oraz sporządzanie aktów prawnych pozostających w związku z działalnością Zamawiającego,
oświadczeń i pism.
§ 2.

1.

Usługi będą świadczone przez Wykonawcę w szczególności w formie konsultacji bezpośrednich,
sporządzania opinii prawnych, opracowań, informacji i analiz, przygotowywania i weryfikacji projektów wszelkich dokumentów oraz wyjaśniania przepisów prawa.

2.

Przedmiot Umowy wykonywany będzie przez Wykonawcę na podstawie i z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych każdorazowo w zleceniu (dalej: „Zlecenie”).

3.

Zlecenie dokonywane będzie na formularzu zlecania prac do wykonania, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do Umowy, albo poprzez wiadomość e-mail zawierającą w jej treści wszystkie istotne elementy przewidziane w ww. formularzu zlecania prac do wykonania.

4.

Czas przystąpienia Wykonawcy do realizacji każdej Usługi wskazanej w § 1 ust. 2 Umowy,
nie może przekroczyć ......... (.........) godzin od momentu otrzymania zlecenia jej realizacji.
§ 3.

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. lub do czasu wykorzystania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na realizację Umowy (kwota
wynagrodzenia brutto określona w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy). W przypadku gdy środki finansowe przeznaczone na realizację Umowy nie zostaną wykorzystane do dnia 31 grudnia 2017 r., możliwe jest przedłużenie terminu obowiązywania Umowy na kolejny okres, nie dłuższy jednak niż okres jednego roku.
§ 4.
1.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1)

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;

2)

wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, jak również w oparciu o dane i wytyczne Zamawiającego;

3)

zapewnienia wysokiego standardu wykonania Przedmiotu Umowy.

2.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Umowy, w tym do samodzielnego definiowania czynności, które muszą być podjęte w celu zapewnienia prawidłowego wykonania Usług.

3.

Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie usług stanowiących
Przedmiot Umowy oraz podmiotem uprawnionym do prowadzenia tego rodzaju działalności.

4.

Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego wykonania Usług.

5.

Strony będą działać w dobrej wierze w celu ustalenia optymalnego przebiegu współpracy w poszanowaniu ram czasowych oraz faktycznych możliwości przy wykonywaniu Usług.
§ 5.
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1.

Usługi będą realizowane przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę, wskazane w wykazie kluczowych osób skierowanych do wykonania Zamówienia (dalej: „Wykaz”), stanowiącym Załącznik
nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie
pisemnej, Wykonawca nie może powierzyć wykonania Usługi innym osobom, niż wskazane w
Wykazie.

2.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie może zrealizować Usługi poprzez osoby wskazane w Wykazie,
jest zobowiązany do wykonania Usługi poprzez inne osoby, z uwzględnieniem ust. 1 i 3. Koszty
powierzenia wykonania Usługi innym osobom niż wskazane w Wykazie, ponosi Wykonawca.

3.

W razie konieczności powierzenia wykonania Usług innym osobom niż wskazane w Wykazie, doświadczenie i kwalifikacje tych osób nie mogą być niższe niż wymagane doświadczenie i kwalifikacje osób, wskazanych w Wykazie.

4.

W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-3, Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem
natychmiastowym i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 8
ust. 2 Umowy.

5.

Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania w wykonaniu
Przedmiotu Umowy, w tym za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, jak za własne działania lub zaniechania.

6.

Odpowiedzialność Wykonawcy za wyrządzoną szkodę (rzeczywista strata) z tytułu wykonywania, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do kwoty 50 000 000,00 zł (słownie
złotych: pięćdziesięciu milionów, 00/100), przy czym ograniczenie to dotyczy zarówno roszczeń Zmawiającego z tytułu odpowiedzialności deliktowej, jaki i tytułu odpowiedzialności kontraktowej. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za ewentualne utracone przez Zmawiającego korzyści. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniach poprzednich, nie będzie jednak dotyczyć szkód
wyrządzonych umyślnie. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się także do osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu umowy i o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w związku z ewentualnymi roszczeniami Zamawiającego wobec tych osób z tytułu odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej.

§ 6.
1.

2.

Strony przyjmują następujące zasady przy ustalaniu wynagrodzenia:
1)

całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego świadczenia Usług, nie przekroczy kwoty netto: ........................... zł (słownie: ........................... złotych ........................... groszy), powiększonej o 23% VAT: ........................... zł (słownie: ........................... złotych
........................... groszy), tj. kwoty brutto: ........................... zł (słownie: ........................... złotych ........................... groszy), przy czym kwota wynagrodzenia za 1 roboczogodzinę świadczenia Usług wynosi netto: .............. zł (słownie: ......................... złotych ......................... groszy), powiększonej o 23% VAT: .............. zł (słownie: ........................ złotych .........................
groszy), tj. brutto .............. zł (słownie: ........................ złotych ......................... groszy);

2)

kwota całkowitego wynagrodzenia brutto, określona w pkt 1, stanowi górną granicę, do jakiej
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za Usługi;

3)

wskazana w pkt 1 kwota wynagrodzenia brutto za 1 roboczogodzinę świadczenia Usług, dotyczy całego okresu obowiązywania Umowy i nie może ulec zmianie w trakcie jej realizacji;

4)

kwota całkowitego wynagrodzenia brutto określona w pkt 1, nie obejmuje opłat urzędowych
takich jak: opłaty sądowe, notarialne, skarbowe, opłaty za tłumaczenie przysięgłe lub pozaprawne specjalistyczne opinie, podatki, cła, poniesione w związku z realizacją Przedmiotu
Umowy. Na każdym etapie świadczenia Usług, Wykonawca będzie informować Zamawiającego o opłatach urzędowych, z jakimi może wiązać się wykonanie danej Usługi tak, aby umożliwić Zamawiającemu ocenę kosztów związanych z danym postępowaniem i podjęcie właściwej decyzji.

Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy
z tytułu wykonania Umowy, w tym z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw własności egStrona 3 z 10

zemplarzy utworów oraz praw, o których mowa w § 9 Umowy.
3.

Wynagrodzenie płatne jest w okresach miesięcznych, na podstawie prawidłowo wystawionej
i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Za dzień zapłaty wynagrodzenia
uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu.

4.

Podstawą do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 3, jest potwierdzenie przez Zamawiającego należytego wykonania Usług zrealizowanych w danym miesiącu. Potwierdzenie, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje poprzez wysłanie przez osobę, o której mowa w § 11
ust. 1 Umowy, wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zestawienia, o którym mowa w ust. 5,
bez zastrzeżeń. Zestawienie, po jego przyjęciu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, Wykonawca
załącza do faktury VAT.

5.

Wykonawca każdorazowo w terminie 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego,
prześle Zamawiającemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, zestawienie Usług, z wyszczególnieniem ilości roboczogodzin, wykonanych w danym miesiącu.

6.

W przypadku niewykorzystania w okresie obowiązywania Umowy, całkowitej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
§ 7.

1.

W przypadku wykonania którejkolwiek Usługi wskazanej w § 1 ust. 2 Umowy, z opóźnieniem, tj. z
niezachowaniem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w kwocie
2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł) brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2.

W przypadku przystąpienia do realizacji którejkolwiek z Usług, o których mowa w § 1 ust. 2
Umowy, z naruszeniem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy, Zamawiający może żądać
od Wykonawcy zapłaty kary umownej w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) brutto, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

3.

W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w § 10 Umowy, Zamawiający może żądać
od Wykonawcy zapłaty kary umownej w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) brutto, za
każdy przypadek naruszenia.

4.

Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa
w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy, o wysokość naliczonych kar umownych. W przypadku braku pokrycia
nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do
uregulowania kary w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

5.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od naliczonych kar umownych.

6.

Wykonawca oświadcza, że posiada polisę od odpowiedzialności cywilnoprawnej wydaną przez:
..........................., o nr ..........................., na kwotę co najmniej 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych).
§ 8.

1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca świadczy Usługi nienależycie i mimo wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu postępowania, Wykonawca nie czyni tego w wyznaczonym terminie – w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu.

2.

W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu
przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy.
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3.

W razie odstąpienia od Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne odpowiednio za zrealizowaną część Umowy pomniejszone o wysokość kary umownej, o której mowa w
ust. 2. Postanowienie § 7 ust. 4 zdanie drugie Umowy, stosuje się odpowiednio.

4.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5.

W przypadku opisanym w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części Umowy.

6.

Po dniu wygaśnięcia Umowy, Wykonawca nie jest uprawniony
do podejmowania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego.

bądź

zobowiązany

§ 9.
1.

2.

W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość
autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach
eksploatacji, a w szczególności:
1)

w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2)

w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem
oryginału lub egzemplarzy utworów,

3)

wprowadzanie do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blueray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworów powstałych
w wyniku realizacji Umowy lub z ich wykorzystaniem,

4)

wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie zapisów do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych np. Internetu, i udostępnianie ich użytkownikom takich sieci,

5)

przekazywanie lub przesyłanie zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków
i technik,

6)

publiczne udostępnianie, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji
i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub
w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem
w tym celu usług interaktywnych.

Wykonawca oświadcza, że:
1)

wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji
Umowy, a także powstałe w trakcie lub w wyniku realizacji Usług, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób;

2)

w przypadku korzystania z cudzych utworów, nabędzie stosowne prawa (w tym autorskie prawa majątkowe lub prawa do korzystania z utworów – licencje), oraz wszelkie upoważnienia do
wykonywania praw zależnych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych od osób,
z którymi będzie współpracować przy realizacji Usług, a także uzyska od tych osób nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie praw zależnych oraz na wprowadzenie
zmian do utworów bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste;

3)

nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do utworów
w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i korzystanie na polach eksStrona 5 z 10

ploatacji określonych w ust. 1;
4)

do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych, będzie wykonywał te prawa wyłącznie
dla celów realizacji Usług.

3.

W przypadku, gdy do stworzenia utworu będącego rezultatem Umowy, Wykonawca posłuży
się cudzym utworem, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
lub udzieli sublicencji do tego utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1. Za przeniesienie
praw lub udzielenie sublicencji Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

4.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie utworu (wykonywanie zależnego prawa autorskiego), w zakresie wskazanym
w ust. 1, z możliwością przenoszenia tego prawa na osoby trzecie bez zgody Wykonawcy. Ponadto,
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian w utworze bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

5.

Przejście praw autorskich nastąpi z chwilą wydania egzemplarza utworu w formie elektronicznej
lub papierowej, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Przejście majątkowych praw autorskich
powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy utworów powstałych w ramach realizacji Umowy.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia roszczeń, jakie przysługują mu z tytułu naruszenia
praw osobistych. Jednocześnie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw
osobistych przysługujących Wykonawcy.

7.

W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu, o ile naruszenie praw takiej osoby trzeciej nastąpiło z winy Wykonawcy.

8.

W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też wad prawnych utworu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy lub żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku, Zamawiający będzie także uprawniony do dochodzenia
naprawienia szkody w pełnym zakresie.
§ 10.

1.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności treść Umowy z wykluczeniem postanowień
dotyczących wysokości wynagrodzenia, jak też wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące drugiej Strony lub
otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, wyrażone za pomocą mowy, pisma,
obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a
także wyrażone w jakikolwiek inny sposób, zwane dalej "Informacjami". Powyższe zobowiązanie
pozostaje w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, bez względu na przyczynę, bezterminowo.

2.

Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień Umowy oraz przypadków określonych w ust. 4 i 5.

3.

Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie Informacji, które
zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości.

4.

W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji, Wykonawca
dokona natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu takiego żądania i okolicznościach towarzyszących.

5.

Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, Wykonawca
ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane, że nie będą ujawniane dalej.

Strona 6 z 10

§ 11.
1.

Osobami wyznaczonymi do dokonywania bieżących uzgodnień i koordynacji wykonywania
Przedmiotu Umowy, w tym – w odniesieniu do Zamawiającego – do wiążącego wyznaczania Wykonawcy terminów na wykonanie poszczególnych Usług oraz ewentualną ich zmianę – są:
1) ze strony Zamawiającego:
..................................................................................................................,
2) ze strony Wykonawcy:
...................................................................................................................

2.

Zmiana osób lub danych, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, bez konieczności zawarcia aneksu do Umowy.

3.

Uznaje się, iż dotarcie informacji w zakresie bieżących uzgodnień i koordynacji wykonywania
Przedmiotu Umowy do osób wskazanych w ust. 1, jest poinformowaniem Stron.
§ 12.

Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej zwłoki
w drodze negocjacji, a w przypadku uznania przez jedną ze Stron niemożności osiągnięcia kompromisu,
spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 13.
1.

W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne
lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość
wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób
oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.

2.

W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy, w którym
sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny
lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

3.

Jeżeli z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub
bezskutecznych Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązują się niezwłocznie przystąpić do
negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy i ekonomiczny będzie
równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu Umowy. Do czasu zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane będą do realizacji obowiązków przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznymi interesami Stron.

4.

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia do treści postanowień zastępczych zastosowanie będą
miały właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
§ 14.

Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy oraz wierzytelności wobec Zamawiającego nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 15.
1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, dokonywane są w formie pisemnej w postaci aneksów do
Umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 Umowy.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadkach, gdy:
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1)

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Umowy;

2)

wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

3)

środki finansowe przeznaczone na realizację Umowy nie zostaną wykorzystane w terminie do
31 grudnia 2017 r., za zgodą obydwu Stron możliwe jest przedłużenie terminu realizacji
Umowy na kolejny okres, nie dłuższy jednak niż okres jednego roku  decyzję w tym zakresie
Strony podejmą nie później niż do dnia 15 grudnia 2017 r.
§ 16.

1.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

2.

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
1)

Wykaz kluczowych osób skierowanych do wykonania Zamówienia;

2)

Formularz Zlecenia.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik 1 do Umowy
Wykaz kluczowych osób skierowanych do wykonania Zamówienia (zgodnie z ofertą).
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Załącznik nr 2 do Umowy

Formularz zlecania prac do wykonania

Zamawiający:

………………….……………………………………

Wykonawca:

………………….……………………………………

1.

Przedmiot Zlecenia:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.

Opis przedmiotu Zlecenia ze wskazaniem oczekiwanego sposobu realizacji:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.

Termin realizacji Zlecenia: ………………………………………………………………………

4.

Forma realizacji Zlecenia: ………………………….……………………………………………

………………….……………………………………
(data i podpis Zamawiającego)

5.

Przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę – osoba wyznaczona do realizacji Zlecenia:

……………………………………………………………………………………………………………
6.

Potwierdzam termin realizacji Zlecenia/proszę o zmianę terminu realizacji Zlecenia, proponując

jednocześnie nowy termin …………………………………………………………………………………

………………….……………………………………
(data i podpis Wykonawcy)
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