Załącznik nr 2 do Zaproszenia – wzór umowy
UMOWA
zawarta w dniu …………..2019 r. pomiędzy:
Muzeum Śląskim w Katowicach, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, wpisanym do
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego Województwo Śląskie – Zarząd Województwa Śląskiego, pod
numerem RIK-M/12/99, NIP 634-23-11-686 reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………
przy kontrasygnacie
Głównego Księgowego – Jolanty Grabalskiej
zwanym dalej Zamawiającym
a ……………………….., z siedzibą w …………………, NIP …………………., REGON ……………… reprezentowanym
przez:
…………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”
Zamawiający udziela zamówienia publicznego na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą” oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których przedmiotem
są dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej, i ich wartość jest większa niż wyrażona w złotych
równowartość kwoty 30 000 euro, a jednocześnie mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług obsługi technicznej wydarzeń Muzeum Śląskiego
w Katowicach, w zakresie czynności opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) Załącznik numer 1 do umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym,
osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem
pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z zachowaniem obowiązujących
przepisów prawa, przy dochowaniu najwyższej staranności oraz zgodnie z najlepszą praktyką
i wiedzą zawodową.
§ 2. Termin realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia sukcesywnie w ilości dni zgodnie ze
zleceniami Zamawiającego, od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 01.06.2019 r. do
dnia 31 grudnia 2019 r., lub wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia o której mowa w § 5 ust.
1 umowy.

§ 3. Sposób realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub
drogą elektroniczną o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia
informacji o ich zaistnieniu.
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku
z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, w tym za skutki nienależycie wykonanych lub niewykonanych czynności.
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia tylko i wyłącznie
osobę(-by) posiadające doświadczenia na poziomie minimalnym wymaganym w OPZ (pkt 7 lit. a.).
5. Listę osób, które Wykonawca kieruje do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawia
Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż w dniu
rozpoczęcia wykonywania czynności przez wskazaną osobę.
6. Zmiana osoby(osób) wskazanej(-ych) zgodnie z postanowieniem w ust. 5 niniejszego paragrafu,
jest dopuszczalna wyłącznie, jeżeli Wykonawca skieruje na jej(ich) miejsce osobę(-by)
posiadającą(-ce) min. takie samo doświadczenie jak wymagane w OPZ pkt 7 lit. a.
7. W przypadku fluktuacji pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia w trakcie realizacji
umowy, w częstotliwości więcej niż 3 razy w czasie realizacji umowy, Zamawiający informuje, iż
może nie wyrazić zgody na zmianę osoby.
8. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w terminie określonym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 2 dni robocze, przekazać pisemnie oświadczenie
potwierdzające, iż:
1) Osoba(-y) skierowana(-e) do realizacji zamówienia, posiada(-ją) doświadczenie niezbędne do
wykonywania zamówienia zgodnie z wymaganiami OPZ pkt 7 lit. a. Oświadczenie musi
zawierać informacje pozwalające w sposób jednoznaczny potwierdzić, że kierowane przez
Wykonawcę osoby posiadają wymagane doświadczenie;
2) doświadczenie Wykonawcy w wykonywaniu co najmniej trzech usług polegających
kompleksowej obsłudze technicznej wydarzeń, zgodnie z postanowień w ust. 6 Zaproszenia
wraz dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (np. referencjami).
9. W przypadku jeżeli Wykonawca nie dostarczy oświadczeń i lub dokumentów, o których mowa
w ust. 8 niniejszego paragrafu, lub jeżeli dostarczone oświadczenia lub dokumenty nie potwierdzą
w sposób jednoznaczny, wymaganego doświadczenia osoby(osób) skierowanej(-nych) do realizacji
zamówienia lub doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od
umowy z winy Wykonawcy oraz nałożenia kar umownych, zgodnie z postanowieniami umowy.
§ 4. Współpraca Stron
1. Każda ze stron zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz jej treścią i celem.
2. Wykonawca zobowiązuję się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji
dotyczących realizacji umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić w terminie nie dłuższym
niż 3 dni od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego.
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4. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie realizacji umowy, w tym
w szczególności do udzielania Wykonawcy informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji
umowy, udostępnienia dokumentów mających wpływ na realizację umowy.
5. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:
1) bezpośredni nadzór nad osobami oddelegowanymi przez Wykonawcę do realizacji niniejszej
umowy, sprawuje przedstawiciel Wykonawcy:
………………………………………………….
2) przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny za realizację niniejszej umowy, uprawniony
do kontroli wydawania poleceń osobom oddelegowanym przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:
Maciej Piekara, tel. 530253198, e-mail: m.piekara@muzeumslaskie.pl.
6. Zmiana osób wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu nie powoduje konieczności zmiany
umowy. Strony uznają za wystarczające niezwłoczne powiadomienie (drogą elektroniczną na
adresy e-mail wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu) drugiej Strony o dokonanej zmianie.
Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę zawiadomienia w sposób
pozwalający na zapoznanie się z jego treścią.
§ 5. Wynagrodzenie
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości nie wyższej niż ……………… PLN brutto (słownie: ………………..), w tym podatek od
towarów i usług VAT: …………………… PLN.
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie faktycznej ilości dni, w których Wykonawca
realizował usługę, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego miesięcznego protokołu
odbioru, wg ceny za jeden dzień roboczy określonej w Formularzu oferty, tj. ……………. PLN brutto.
3. Wartość umowy określona zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera
wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest stałe i nie podlega waloryzacji w
trakcie całego okresu obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 11 umowy.
5. Wykonawca oświadcza, iż kalkulacji ceny zaproponowanej w ofercie dokonał z zachowaniem
należytej staranności i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na
realizację przedmiotu umowy.
6. Kwota wynagrodzenia ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu nie może
łącznie przekroczyć maksymalnego wynagrodzenia brutto przewidzianego za realizację
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 11 umowy.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie płatne Wykonawcy na
podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT/rachunku.
8. Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku jest każdorazowo podpisanie przez
Zamawiającego protokołu odbioru usługi za dany miesiąc.
9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze
VAT/rachunku w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT/rachunku.
10. Poprawnie wystawiona faktura VAT/rachunek, oprócz podstawowych informacji, musi zawierać
wyszczególnione następujące pozycje: przedmiot umowy, wartość brutto, termin płatności: „14
dni”, a nie konkretną datę kalendarzową. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury
VAT/rachunku i wskazania terminu płatności niezgodnie z treścią zdania powyżej, strony
uzgadniają, iż obowiązujący termin płatności to 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT/rachunku
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przez Zamawiającego, niezależnie od wskazanego przez Wykonawcę terminu płatności faktury
VAT/rachunku.
11. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
12. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia
w płatności.
§ 6. Podwykonawcy
1. Zamawiający wyraża zgodę na realizację przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców.
2. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby Wykonawca
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w ust. 6 Zaproszenia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż zaproponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają warunki udziału w postępowaniu w
stopniu nie mniejszym niż wymagany przez Zamawiającego w trakcie postępowania
poprzedzającego zawarcie umowy.
3. Podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom
bez pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Za działania i zaniechania podwykonawcy(-ów)
jak za własne działania i zaniechania.

Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność

5. Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji przedmiotu umowy lub jego części
podwykonawcom, odpowiada za działania lub zaniechania działań tych osób tak, jak za działania
własne lub własne zaniechania, w tym także za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
6. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

§ 7. Poufność informacji
1. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane od
Zamawiającego w związku z realizacją umowy.
2. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji publicznie dostępnych
oraz tych, które były znane Wykonawcy przed ich pozyskaniem od Zamawiającego.
3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji na żądanie
sądu, organu administracji publicznej lub innego uprawnionego organu przy zachowaniu
możliwych środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym rozpowszechnieniem –
po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony o żądaniu ujawnienia.

§ 8. Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania, przez cały okres realizacji umowy, polisy
odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) obejmującej szkody
powstałe w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
2. Ubezpieczenie powinno uwzględniać stosowne rozszerzenia, w szczególności w zakresie
następującego ryzyka:
a) OC kontraktowa - z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wraz z tzw.
completed operations liability, czyli całościową odpowiedzialnością za szkody, które ujawniły
się po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie, a powstały
do chwili przekazania;
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b) OC za szkody spowodowane przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca powierzać będzie
prace podwykonawcom)
3. Dopuszcza się posiadanie przez Wykonawcę polisy OC dedykowanej do niniejszej umowy lub polisy
OC obrotowej (odnawianej co roku) z zastrzeżeniem, że rodzaj ubezpieczanej działalności będzie
adekwatny do przedmiotu niniejszej umowy.
4. Suma ubezpieczenia nie będzie niższa niż 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
5. Ewentualne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej (w tym franszyzy lub udziały własne)
w zawartych przez Wykonawcę polisach nie zwalniają go z odpowiedzialności za szkody
wyrządzone Zamawiającemu.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w umowie do siedziby
Zamawiającego, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż przed rozpoczęciem realizacji
przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego, i utrzymać ważność ubezpieczenia przez cały
okres realizacji przedmiotu umowy.
7. Jeżeli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego lub Wykonawca w jakikolwiek
sposób i stopniu zawarte umowy ubezpieczenia zmieni na niekorzyść Zamawiającego bez jego
zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego
co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek,
samodzielnie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia i obciążyć Wykonawcę zapłaconą przez
siebie składką, wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami
z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. W przypadku upływu ważności ubezpieczenia OC, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż na 7 dni przed
upływem ostatniego dnia obowiązywania poprzedniej polisy, oryginał lub kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających ciągłość posiadania
przedmiotowego ubezpieczenia. W razie niedochowania tego obowiązku Zamawiający może
rozwiązać umowę oraz nałożyć karę umowną zgodnie z postanowieniami umowy.

§ 9. Kary umowne
1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w następujących przypadkach
i w następującej wysokości:
1) przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
w wysokości 20% ceny o której mowa w § 5 ust. 1 umowy;
2) za skierowanie do realizacji przedmiotu umowy osoby/personelu nieposiadającego
doświadczenia zgodnie z wymaganiami OPZ pkt 7 lit. a, tj. umiejętności niezbędnych do
wykonania zamówienia – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy stwierdzony przypadek;
3) za niestawienie się do realizacji zamówienia minimum jednej osoby posiadającej
doświadczenie zgodnie z wymaganiami OPZ pkt 7 lit. a, tj. niezbędne do wykonywania zadań
o których mowa w OPZ, w terminie wskazanym w zleceniu, bez uzasadnionej przyczyny1 –
w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy stwierdzony przypadek;
4) w przypadku dopuszczenia do pracy przez Wykonawcę osoby wykonującej przedmiot
niniejszej umowy, która jest pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających używek

1

Za przyczynę uzasadnioną Zamawiający rozumie przyczynę obiektywnie niezależną od Wykonawcy.
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zmieniających percepcję w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, nakłada się karę
w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Kara może być nakładana
wielokrotnie;
5) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych
w umowie zgodnie z wymaganiami § 8 umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto
za realizację umowy.
3. W przypadku gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższa wysokość
zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
§ 10. Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach przewidzianych w obowiązujących
przepisach, w tym w Kodeksie cywilnym, a także w przypadku istotnego naruszenia przez
Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku:
1) gdy przedmiot umowy wykonywany jest w sposób prowadzący w szczególności do zniszczenia,
uszkodzenia, dewastacji obsługiwanych urządzeń lub instalacji;
2) stwierdzenia przez Zamawiającego więcej niż trzech przypadków nieprawidłowości podczas
wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;
3) stwierdzenia przez Zamawiającego więcej niż dwóch przypadków skierowania do realizacji
przedmiotu umowy personelu, nieposiadającego doświadczenia na minimalnym poziomie
wymaganym w OPZ pkt 7 lit. a;
4) stwierdzenia przez Zamawiającego więcej niż dwóch przypadków niestawienia się do
realizacji przedmiotu umowy personelu, posiadającego doświadczenie na minimalnym
poziomie zgodnie z wymaganiami OPZ pkt 7 lit. a;
5) niepotwierdzenia przez Wykonawcę posiadania doświadczenia zgodnie z wymaganiami w
ust. 6 Zaproszenia, w trybie i na zasadach określonych w § 3 ust. 8 umowy;
6) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji
zamówienia, dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w umowie, w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, lub na 7 dni przed upływem
terminu obowiązywania posiadanego ubezpieczenia dokumentów potwierdzających ciągłość
posiadanego ubezpieczenia OC, dowodu jego przedłużenia lub przedstawił dokumenty
potwierdzające posiadanie ubezpieczenia OC na kwotę niższą niż wymagana w niniejszej
umowie lub niezgodną z wymogami niniejszej umowy.
2. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową lub
nieterminowo (przez co należy również rozumieć wysokie prawdopodobieństwo niedochowania
przez Wykonawcę terminów ustalonych z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia)
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może
odstąpić od umowy, lub powierzyć poprawienie wykonania przedmiotu umowy (w całości lub w
części) innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Przyczyny odstąpienia od umowy wskazane w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu przedstawiciele
stron umowy uznają za przyczyny odstąpienia leżące po stronie Wykonawcy.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w niniejszej umowie Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu takich
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okoliczności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być sporządzone na piśmie pod
rygorem nieważności.
5. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od umowy wywiera skutek tylko w części
dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań.
6. Zamawiający jest uprawiony do rozwiązania, bez podania przyczyny, z zachowaniem 14 dniowego
okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Zamawiający wypłaci wyłącznie wynagrodzenia
należne z tytułu wykonania danej części umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu od umowy powinno
być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 11. Zmiana umowy
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;
2) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie oraz wartość pierwotnej umowy i łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwota
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
nie mógł przewidzieć i stały się niezbędne,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie oraz wartość pierwotnej umowy i łączna wartość zmian jest mniejsza
niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Poza zamianami o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający może wyrazić zgodę
na dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji:
1) zmian urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania umowy.
Wartość umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy będzie podlegała waloryzacji odpowiednio
o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania
obowiązku podatkowego. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalona zostanie z
uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury
VAT;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ
na realizację zamówienia.
3) zmiany terminów określonych w umowie w sytuacji wystąpienia siły wyższej
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) czy zmiany danych teleadresowych.
4. Uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego dokonać
wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

cesji

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie wszystkich danych, zawartych w niniejszej umowie.
3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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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 fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał oraz przekazał Zamawiającemu w związku z
realizacją niniejszej umowy
4. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu.
Jeżeli negocjacje, o których mowa powyżej nie doprowadzą do rozwiązania sporu w terminie 14
dni od pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu
Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
7. Integralną częścią niniejszej umowy jest Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

…………………………………………….

…………………………………………….

Wykonawca

Zamawiający
Przy kontrasygnacie:

…………………………………………….
Główny Księgowy
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