Załącznik nr 4 – wzór
umowy

UMOWA (wzór)

zawarta w Olsztynie dnia................................ pomiędzy:
Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
NIP: 739-389-04-47,
zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w imieniu którego działają:
1) ……………………………………………..
2) ………………………………………………
a,
…………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :
1) ………………………………………………
2) ………………………………………………
zaś łącznie Stronami, o treści następującej:
§1
Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na opracowaniu Studium wykonalności wraz z analizą finansowoekonomiczną dla projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych
województwa warmińsko-mazurskiego.
§2
1. W ramach niniejszej umowy:
1) Wykonawca zobowiązuje się do opracowania studium wykonalności wraz z analizą finansowoekonomiczną dla projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków
krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz
złożonej oferty;
2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 korzystając z materiałów
źródłowych oraz informacji i wskazówek przekazanych przez Zamawiającego; Wykonawca
zobowiązany jest do wykorzystania materiałów źródłowych i informacji przekazanych przez
Zamawiającego wyłącznie w celu należytego wykonania przedmiotu umowy;
3) Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami dokumentów (w tym wytycznych,
regulaminów i instrukcji) mającymi zastosowanie do studiów wykonalności i analiz finansowoekonomicznych w konkursach ogłaszanych w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i
racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; dokumenty,
o których mowa w zdaniu poprzednim i wzory dokumentów (w tym arkuszy kalkulacyjnych i tabel)
dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://rpo.warmia.mazury.pl;
4) Wykonawca przekaże przedmiot umowy w ilości 2 egzemplarzy, w postaci papierowej oraz w postaci
elektronicznej w formacie umożliwiającym jego otwarcie i edytowanie bezpośrednio przy użyciu
oprogramowania z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel) na płytach CD lub DVD;
5) Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot umowy do siedziby właściwego departamentu
Zamawiającego, tj. do: Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do
uwzględniania uwag oraz poprawek do przedstawionego opracowania będącego przedmiotem umowy, w tym
wynikających m.in. z uwag formalnych i merytorycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zgłoszonych przez Zamawiającego
pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia
niniejszej umowy, oraz do przedstawiania Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania

3.

4.

5.

6.

7.

uwag lub poprawek projektu opracowania, w którym uwagi te i poprawki zostały uwzględnione,
w 2 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej w formacie umożliwiającym jego
otwarcie i edytowanie bezpośrednio przy użyciu oprogramowania z grupy Microsoft Office
(MS Word, MS Excel) na płytach CD lub DVD.
W przypadku, gdy zgłoszone przez Zamawiającego uwagi lub poprawki do przedstawionego przez
Wykonawcę opracowania wynikają z jego wad (usterek), zakres obowiązków Wykonawcy wyznacza jego
odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz udzielona gwarancja na
wykonane opracowanie, o której mowa w § 7.
W ramach niniejszej umowy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest
w razie potrzeby do dokonania interpretacji treści dokumentów sporządzonych przez niego na potrzeby
projektu lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących tych dokumentów oraz do przedstawienia tych
interpretacji lub wyjaśnień pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 5 dni roboczych
od dnia otrzymania od Zamawiającego wniosku o ich interpretację lub wyjaśnienie wątpliwości.
Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w wykonywaniu przedmiotu umowy,
w tym w szczególności do udostępnienia Wykonawcy informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy będących w posiadaniu Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wszystkich informacji
niezbędnych do oceny stopnia zaawansowania wykonania przedmiotu umowy oraz jej jakości na każdym
etapie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni tygodnia od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt, doświadczenie
i kwalifikacje do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy i zobowiązuje się ją wykonać
z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i standardów.
§4
1.
2.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie wskazanym
w § 1 i w § 2 ust. 1 umowy w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 2 ust. 1, oraz odbiór przedmiotu umowy przez
Zamawiającego, zostaną potwierdzone protokołem odbioru podpisanym niezwłocznie przez obie Strony.
Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do jednoosobowego podpisania protokołu odbioru,
niezależnie od osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego, będą: Pan Bogdan Meina,
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie oraz Pani Małgorzata Domurad, Zastępca Dyrektora Departamentu
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
§5

1.
2.

3.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie: ………………………………
zł brutto (słownie:………………………………………………….. ……....zł), w tym należny podatek VAT.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone na rachunek bankowy wykonawcy nr
………………………………….. na podstawie prawidłowo wystawionej przez Zamawiającego
faktury/rachunku, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury/rachunku.
Faktura (faktura korygująca) oprócz elementów określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług powinna zawierać następujące dane identyfikacyjne nabywcy według wzoru:
Nabywca: Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP 7393890447
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Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn.
Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w
§ 4 ust. 2.
Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją
Umowy oraz zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy oraz wynagrodzenie z
tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych zgodnie z § 6.
§6

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego w
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy,
bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, w zakresie pól eksploatacji wymienionych
w ust. 2.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, następuje w zakresie następujących pól
eksploatacji:
1) wykorzystanie przedmiotu umowy do celów realizacji projektów przez Zamawiającego, w tym w
szczególności do realizacji projektu Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków
krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz uzyskania dofinansowania dla tego
projektu ze wszystkich dostępnych źródeł, w tym do celów uzyskania dofinansowania tego projektu
poprzez konkursy ogłaszane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
2) utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką i na dowolnym nośniku,
w szczególności techniką drukarską, w tym wydruku komputerowego, reprograficzną, skanu, zapisu
magnetycznego lub techniką cyfrową (zapisu na płytach CD lub DVD, wprowadzania do pamięci
komputera w tym do pamięci RAM, na serwery Zamawiającego lub do pamięci flash), digitalizacja
utworów;
3) zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych dowolną techniką, w szczególności techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową na każdym nośniku włączając
w to nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, płyty CD lub DVD, papier;
4) wprowadzanie bez żadnych ograniczeń ilościowych poszczególnych wersji przedmiotu umowy lub ich
prezentacji do pamięci komputera i sieci multimedialnych w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu
Intranet, jak również przesyłania utworów w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;
5) wprowadzenie do obrotu oryginału albo zwielokrotnionych egzemplarzy;
6) najem, nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy;
7) udostępnienie pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie w sieciach wewnętrznych Intranetu lub na serwerze Zamawiającego;
8) publiczne udostępnienie, odtworzenie, prezentację lub wystawienie;
9) publiczne udostępnienie opracowania lub prezentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
10) rozpowszechnianie oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy w inny sposób
niż określony w pkt 4-9.
Z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego Wykonawca przenosi na Zamawiającego w
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego do przedmiotu umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian w przekazanych zgodnie
z niniejszą umową poszczególnych wersjach przedmiotu umowy, w tym w szczególności na dokonywanie
korekt i aktualizacji danych.
Z chwilą odbioru poszczególnych wersji przedmiotu umowy przez Zamawiającego Zamawiający nabywa
własność nośników informacji, na których opracowania te zostały utrwalone.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie przedmiotu umowy nie naruszy praw osób trzecich,
w tym ich autorskich praw majątkowych, oraz że przekazane Zamawiającemu poszczególne wersje
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przedmiotu umowy będą w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, zaś korzystanie przez
Zamawiającego z utworów powstałych w związku z wykonaniem umowy, w tym w szczególności z
poszczególnych wersji studium wykonalności (wraz z analizą finansowo-ekonomiczną), o którym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1, nie będzie naruszać praw osób trzecich.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich,
w tym dóbr osobistych osób trzecich do prac powstałych w związku z wykonaniem umowy oraz praw
autorskich i pokrewnych do nich, zaś w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko
Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób
trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu. W przypadku
dochodzenia ww. roszczeń przeciwko Zamawiającemu na drodze sądowej, Wykonawca zobowiązuje się
niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego oraz zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie
zasądzone roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami.
§7

1.
2.

3.

4.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości wykonanego przez Wykonawcę opracowania
będącego przedmiotem niniejszej umowy.
W ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się
do nieodpłatnego usunięcia w odpowiednim terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż
5 dni roboczych, wad lub usterek, w tym w szczególności błędów merytorycznych, które ujawnią się
w przedmiocie umowy w ciągu 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2.
Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku ujawnienia wad lub usterek, w tym
w szczególności błędów merytorycznych, które ujawniły się przed dokonaniem odbioru,
o którym mowa w § 4 ust. 2, lecz pomimo istnienia których Zamawiający dokonał tego odbioru,
ze względu na fakt, iż nie są one na tyle istotne, by mogłyby dyskwalifikować dokumenty
ze względu na ich przeznaczenie.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia do usunięcia wad lub usterek w przedmiocie umowy
wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa niezależnie od uprawnień wynikających
z ustępów poprzednich.
§8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) 25% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, lub w przypadku
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca;
2) 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu
umowy, obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4 lub obowiązku usunięcia wad (usterek), które
ujawniły się w przedmiocie umowy, licząc od następnego dnia po upływie terminów określonych w
niniejszej umowie (tj. terminów wskazanych w § 4 ust. 1, § 2 ust. 2 i 4 oraz § 7 ust. 2) lub w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa;
3) w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku nienależytego
wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, określonego
w § 5 ust. 1 za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z
wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1.
3. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
4. Wykonawca zapłaci kary umowne, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
do zapłaty wystawionego z tego tytułu przez Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed
jego upływem zostanie wydana dyspozycja obciążenia rachunku Wykonawcy.
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5. Zamawiający zapłaci karę umowną, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do
zapłaty wystawionego z tego tytułu przez Wykonawcę. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego
upływem zostanie wydana dyspozycja obciążenia rachunku Zamawiającego.
§9
Prawa i obowiązki Stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, w tym w szczególności strony
zastrzegają, iż Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania przelewu wierzytelności przysługujących mu
z tytułu niniejszej umowy.
§ 10
1.

2.

3.

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, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia, o którym mowa
w niniejszym ustępie, nie później niż w ciągu 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających
z niniejszej umowy, w tym w przypadku zwłoki w wykonaniu poszczególnych obowiązków wymienionych
w § 2 przekraczającej 14 dni lub też nieuwzględnienia w przedmiocie umowy uwag Zamawiającego,
Zamawiający może w ciągu 65 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia odstąpić od umowy
po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania określonych
obowiązków lub podjęcia określonych czynności przewidzianych niniejszą umową. Zamawiający może
skorzystać z umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie później niż w ciągu
5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje w takim przypadku prawo do kary
umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.
Niezależnie od przypadków wskazanych w niniejszym paragrafie Zamawiający może odstąpić od umowy
lub rozwiązać ją w przypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym
w szczególności w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Złożenie oświadczenia o odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności zaś oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11

1.

Wykonawca oświadcza, iż w kwestiach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, niezależnie od osób
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub jego pełnomocników, osobą uprawniona do kontaktów ze
strony Wykonawcy jest Pan/Pani……………………………………………………………………………...

2.

Zamawiający oświadcza, iż w kwestiach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, niezależnie od
osób uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego lub jego pełnomocników, osobą uprawnioną do
kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pan/Pani ……………………………………………………………

3.

Wykonawca oświadcza, iż w kontaktach z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie
używać następującego adresu poczty elektronicznej:………………………………………………………….
Zamawiający oświadcza, iż w kontaktach z Wykonawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie
używać następującego adresu poczty elektronicznej:………………………………………………………….
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
przy uwzględnieniu postanowień ust. 6-9.
Strony ustalają, iż zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalna będzie wyłącznie w przypadku, gdy zachodzi co najmniej
jedna z następujących okoliczności:
1) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

4.
5.
6.
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b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy;
3) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 7;
4) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w niniejszej
umowie.
7. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub
przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą,
w przypadkach innych niż wymienione w ust. 6 pkt 2.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 4, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do
zmiany charakteru umowy.
9. Dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b i pkt 4, ustala się w oparciu o
wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.
10. Nie wymaga zmiany umowy zmiana osób wskazanych zgodnie z ust. 1 i 2 oraz zmiana adresów poczty
elektronicznej, o których mowa w ust. 3 i 4, z tym, że Strona, która dokonuje zmiany w tym zakresie jest
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o tym fakcie na piśmie.
11. W przypadku konieczności złożenia oświadczenia woli na piśmie, przedstawienia stanowiska
na piśmie lub przekazania materiałów wymagających doręczenia drugiej Stronie, terminy określone
w niniejszej umowie uważa się za zachowane, jeśli strona wysłała w terminie pismo
lub materiały przesyłką poleconą w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio: postanowienia zapytania
ofertowego, treść oferty Wykonawcy oraz stosowne przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
§ 13

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności powierzyć
wykonania umowy innemu podmiotowi.

§ 14
Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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§ 15
W przypadku, gdy Wykonawcą umowy jest osoba fizyczna, Zamawiający informuje, iż dane osobowe
Wykonawcy będą przetwarzane przez Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą: Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, w celu wykonania
niniejszej umowy. Dane osobowe Wykonawcy mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do
przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie czynności
kontrolnych i audytowych. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia danych osobowych Wykonawcy innym
odbiorcom, o ile obowiązek taki nie będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Podanie
danych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do wykonania obowiązków Zamawiającego wynikających z
niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa
Zamawiający.

Zamawiający:

Wykonawca:

.......................................................

........................................................

.......................................................

........................................................
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