
ZAŁĄCZNIK NR 5 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/KL7S1/P/2019 

 

(WZÓR) 

UMOWA  

NR […]/[…] 

 

zawarta w […]      w dniu […],                pomiędzy: 

Instytut OZE Sp. z o.o.  z siedzibą w Kielcach przy ul. Skrajnej 41A, 25-650 Kielce, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000 328763 NIP: 9591858942,  

REGON: 260294313 

reprezentowaną  przez : 

Michała Kubeckiego – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

[…], reprezentowaną/-ym przez […], 

zwaną/-ym dalej Wykonawcą. 

Każda ze stron będzie zwana dalej Stroną, gdy mowa o niej w znaczeniu indywidualnym lub 

Stronami, gdy mowa o nich w znaczeniu łącznym. 

 

§1. Definicje 

O ile niniejsza Umowa wprost nie stanowi inaczej, słowa i określenia pisane wielką literą będą 

mieć następujące znaczenie: 

1) Informacje Poufne – oznaczają wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe, 

organizacyjne, finansowe i prawne dotyczące Stron otrzymane lub uzyskane w związku  

z realizacją Umowy, w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumienia art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. 2018 poz. 419 tj.), 

2) Infrastruktura Badawcza – oznacza infrastrukturę badawczą rozumianą jako obiekty, 

zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez Wykonawcę do prowadzenia 

badań naukowych, tj. badań z zakresu określenia skuteczności działania przepławki aktywnej 

jako urządzenia do migracji fauny wodnej. 

3) Protokół – oznacza dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.  

4) Umowa – oznacza niniejszą Umowę wraz z załącznikami, które są jej integralną częścią. 



5) Utwory – oznaczają utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.  Dz.U. 2018 poz. 1191), powstałe w ramach 

realizacji Umowy. 

6) Usługi Badawcze – oznaczają usługi badawcze w dziedzinie ichtiologii  świadczone przez 

Wykonawcę w ramach oferty Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 1  

do Umowy. 

7) Prawo – oznacza prawo Rzeczpospolite Polskiej. Wszelkie odniesienia do prawa w niniejszej 

Umowie oznaczać będą odniesienie się do Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ilekroć w Umowie, lub innych dokumentach zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw, 

rozporządzeń lub innych aktów, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź 

wydane w ich miejsce. Strony oświadczają, iż spory wynikające z niniejszej Umowy lub 

pozostające w związku z nią  podają pod rozstrzygniecie sądów powszechnych na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

8) Kodeks cywilny - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 

poz. 1025 t.j.). 

9) Protokół odbioru częściowego - dokument potwierdzający odbiór w zakresie wykonania 

przez Wykonawcę części przedmiotu umowy. 

 

§2. Przedmiot Umowy 

1. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie Zamawiający zleca przeprowadzenie oceny 
efektywności funkcjonowania i monitoringu eksperymentalnych przepławek dla ryb oraz 
przygotowanie raportu z monitoringu wraz z wnioskami, w zakresie określonym w Zapytaniu 
ofertowym nr 1/KL7S1/P/2019, a Wykonawca przyjmuje zlecenie świadczenia takich Usług 
Badawczych na rzecz Zamawiającego na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

2. Lokalizacja modeli testowych przepławki: Starogard Gdański i Smrock 

 

§3. Oświadczenia Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje urządzeniami oraz doświadczeniem niezbędnym do 
wykonywania Usług Badawczych zgodnie z należytą starannością. 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować niniejszą Umowę zgodnie z wiedzą profesjonalną  
i starannością wymaganą od profesjonalisty posiadającego doświadczenie w świadczeniu tego 
typu usług porównywalnych pod względem rozmiaru, zakresu i złożoności. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym  
do należytej realizacji Umowy, w tym w szczególności do przekazywania niezbędnych 
dokumentów i informacji, udzielania niezbędnych wyjaśnień oraz zapewnienia kontaktu 
Wykonawcy z osobami reprezentującymi Zamawiającego. 



 

§4. Okres obowiązywania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Usługi Badawczej wraz z przedstawieniem 
raportów i ekspertyz do  dnia 20.09.2019 r.  z zastrzeżeniem  odmiennych postanowień 
niniejszej umowy. 

2. Terminy wykonania poszczególnych etapów realizacji Umowy określone są w pkt. 3 
Zapytania Ofertowego. 

§5. Warunki realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności: 

a) Przedstawić szczegółowy plan badawczy obejmujący całość prac jakie należy 
wykonać w celu określenia skuteczności modelu przepławek aktywnych, wraz 
z harmonogramem. 

b) Wykonać screaning w zakresie gatunków fauny wodnej występujących w miejscach 
lokalizacji modeli badawczych oraz przedstawić raport z wykonanego screaningu  
w terminie określonych w pkt. 3 podpunkt 1 Zapytania Ofertowego 

c) Wykonać montaż sprzętu badawczego 

d) Wykonanie badań testowych modeli przepławki 

e) Wykonać badania skuteczności modeli przepławek aktywnych zgodnie z zakresem 
opisanym w Zapytaniu 

f) Uczestniczyć w spotkaniach Zespołów Badaczy Wykonawcy i Zamawiającego w 
terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

g) Na bieżąco zgłaszać problemy oraz propozycje możliwych do wprowadzenia zmian 
w modelach w celu usprawnienia ich działania. 

h) Na bieżąco wprowadzać zmiany w zakresie parametrów przepławki, będące 
wynikiem prowadzonych konsultacji z Zamawiającym 

i) Przedstawiać raporty częściowe z realizacji badań oraz raport końcowy 
podsumowujący wyniki badań, w terminach określonych w pkt. 3. Zapytania 
Ofertowego 

j) Prowadzić bieżące kontakty robocze z Zamawiającym poprzez osoby wyznaczone do 
kontaktu.  

k) Udzielić gwarancji i rękojmi na okres 3 lat i jest zobowiązany w tym okresie do 
składania dodatkowych wyjaśnień i interpretacji jeżeli takie okażą się konieczne na 
etapie opiniowania uzgadniania certyfikowania technologii przez organizacje 
ekologiczne lub Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska  



l) Dostarczyć opinie i ekspertyzy sporządzone przez zewnętrznych ekspertów z branż 
i środowisk: MEW, PZW, europejskie stowarzyszenie MEW, europejskie organizacje 
ekologiczne, itp. Każde środowisko będzie reprezentowane przez 3 ekspertów. 
Łącznie wykonanie 12 opinii/ekspertyz. 

 

2. Zmawiający zobowiązany jest w szczególności: 

a) Zapewnić dostęp do modeli testowych przepławki na czas prowadzonych badań dla 
Zespołu Badaczy, 

b) Kontaktować się na bieżąco z Wykonawcą celem nadzoru wykonywanych prac oraz 
przekazywania niezbędnych danych i informacji. 

c) Organizować spotkania Zespołów Badaczy Zamawiającego i Wykonawcy oraz 
informować Wykonawcę o terminie i miejscu wyznaczonych spotkań. 

 

§6. Prawa własności intelektualnej 

1. Z dniem dokonania zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów powstałych w ramach jej realizacji 
oraz prawo własności nośników, na których każdy z Utworów zostanie utrwalony. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
obejmuje rozporządzanie każdym z Utworów oraz korzystanie z nich na następujących polach 
eksploatacji, niezależnie od obszaru terytorialnego tej eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie egzemplarzy Utworów 
wszystkimi dostępnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci 
multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany Utwór utrwalono,  
w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy, w tym prawo do pierwszej publikacji każdego z Utworów, wprowadzenie  
do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci 
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w lit. b) powyżej – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Z dniem dokonania zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, Wykonawca upoważnia 
Zamawiającego do dokonywania tłumaczeń, przeróbek, zmian Utworów, jak również 
do wykonywania autorskich praw zależnych (prawo do rozporządzania i korzystania 
z opracowania), jak  również na korzystanie przez Zamawiającego z takich opracowań w takim 
samym zakresie jak z samych Utworów. 



4. Z dniem dokonania zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego majątkowe prawa do wszelkich wyników uzyskanych w ramach jej realizacji, 
które mogą stanowić przedmiot prawa własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 
czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 776 ze zm.). 

 

§7. Wynagrodzenie i zasady płatności 

1.Za zrealizowanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości […] 

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.  

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1  nastąpi w trzech częściach:  

a) po przedstawieniu i zaakceptowaniu raportów ze screaningu oraz raportu 
z przeprowadzonych badań testowych modeli przepławki, Zamawiający wypłaci 30% kwoty 
wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Podstawę do wystawienia FV częściowej stanowić 
będzie protokół odbioru częściowego podpisany przez obie Strony potwierdzający należyte 
wykonanie Umowy. 

b) po wykonaniu 3-miesięcznych badań efektywności funkcjonowania przepławki 
i zaakceptowaniu raportu z badań, Zamawiający wypłaci kolejne 30% kwoty wskazanej w ust. 1 
niniejszego paragrafu. Podstawę do wystawienia FV częściowej stanowić będzie protokół 
odbioru częściowego podpisany przez obie Strony potwierdzający należyte wykonanie Umowy. 

c) po przedstawieniu i zaakceptowaniu raportu końcowego z realizacji Usługi Badawczej, 
zawierającego wymagane opinie i ekspertyzy zewnętrznych ekspertów, Zamawiający zapłaci 
pozostałe 40% kwoty wskazanej w ust.1 niniejszego paragrafu. Podstawę do wystawienia FV 
końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez obie Strony 
potwierdzający należyte wykonanie Umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w  terminie 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę 
Zamawiającemu faktur VAT, na wskazany w fakturze VAT numer rachunku bankowego 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Na potrzeby wzajemnych rozliczeń Strony potwierdzają, iż są czynnymi podatnikami podatku 
VAT. 

§8. Klauzula poufności 

1. Strony zobowiązują się i potwierdzają, że wszelkie przekazane i ujawnione im przez drugą 
Stronę Informacje Poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte  
i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz, że nie 
zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody 
drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej. 



2. Zobowiązanie do zachowania w poufności obejmuje również wszelkie opracowania zbiorowe, 
kompilacje, oraz inne dokumenty w takim zakresie, w jakim zawierać będą one jakiekolwiek 
Informacje Poufne lub oparte będą na Informacjach Poufnych. 

4. Obowiązek do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy informacji: 

a) dostępnych publicznie w dacie zawarcia Umowy; 

b) podanych do wiadomości publicznej zgodnie z prawem i bez naruszenia jakiegokolwiek 
zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy; 

c) na których ujawnienie druga Strona wyraziła zgodę na piśmie; 

d) których ujawnienia wymagają przepisy prawa lub sądy, organy administracji publicznej, 
organy ochrony prawa lub inne organy, o ile żądanie ujawnienia znajduje oparcie w przepisach 
prawa. 

§9. Odpowiedzialność za nienależytą realizację Umowy 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy i nienaprawienia tego uchybienia w terminie określonym przez 
Zamawiającego, jednakże nie krótszym niż [14] dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o takim 
naruszeniu, Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym 
i  żądać naprawienia wyrządzonej szkody. 

2. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego i nienaprawienia tego uchybienia w terminie określonym przez 
Wykonawcę, jednakże nie krótszym niż [14] dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego o takim 
naruszeniu, Wykonawca może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym  
i żądać naprawienia wyrządzonej szkody. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 złotych (lub 
równoważność w przypadku określania wynagrodzenia w walucie obcej) za każdy dzień zwłoki 
w przypadku niewykonania Usług w terminie, o którym mowa w §4 ust.1 Umowy,  liczonych za 
każdy dzień zwłoki jaki upłynie pomiędzy terminem, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy 
a faktycznym dniem wykonania Usługi. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie raportu częściowego, 
w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki jaki upłynie pomiędzy terminem określony w pkt. 
3.6 zapytania ofertowego a  faktycznym dniem wykonania i przekazania raportu częściowego 
Zamawiającemu 

5. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 
wynagrodzenia z VAT, o którym mowa w § 7 ust.1 niniejszej Umowy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia z VAT, o którym mowa w 
§ 7 ust.1 niniejszej Umowy. 



7. Strony ustają limit kar za zwłokę w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 
ust.1 niniejszej Umowy. 

8.  Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty naliczonych kar 
umownych oraz obowiązku wyrównania szkody poniesionej przez Zamawiającego w pełnej 
wysokości w przypadku, gdy łączna wartość wszystkich kar naliczonych przez Zamawiającego i 
zapłaconych przez Wykonawcę nie pokryje tej szkody w całości. 

9 Niezależnie od kary umownej Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, (jeżeli wysokość poniesionej szkody, przekracza wysokość kary umownej)  
na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
z przysługującego mu wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 niniejszej Umowy. 

 

§10. Siła wyższa 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli jest ono następstwem zdarzeń 
pozostających poza ich kontrolą i za które nie ponoszą odpowiedzialności, w tym  
w szczególności: wojny, powodzi, pożarów, aktów terroru, strajków, awarii satelity lub jego 
systemów naziemnych, awarii systemów komputerowych, lub innych przejawów siły wyższej. 

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ulegają odpowiednio przedłużeniu 
o czas trwania siły wyższej. 

§11. Wymiana korespondencji 

1. Zawiadomienia wystosowane na podstawie Umowy będą uważane za ważnie dostarczone 
Stronie, o ile będą doręczone osobiście, mailowo, przesłane telefaksem lub listem poleconym  
ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. 

2. W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony  
są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej. 
W przypadku braku powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy 
uważa się za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu Strony nie wymaga sporządzenia aneksu  
do Umowy. 

§12. Koordynatorzy Umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy (koordynatorami Umowy) będą: 

a) po stronie Zamawiającego: ………………………………, tel. ……………………………. /fax: 
……………………………….., e-mail: …………………………………., 

b) po stronie Wykonawcy: [………………………………………], tel./fax: [……….…], e-mail: [……………..…]. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie mają prawa dokonywania zmian 
zarówno Umowy, jak i Załączników do Umowy, bez odrębnego umocowania. Każda Strona może 



zawiadomić drugą Stronę na piśmie o zmianie powyższych osób lub danych. Zmiana osób 
odpowiedzialnych za realizację Umowy nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§13 Zmiany umowy 

1. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmian  postanowień  zawartej  Umowy  
w stosunku do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  
w przypadku wystąpienia  co  najmniej  jednej  z  okoliczności  wymienionych  poniżej,  
z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:  

1) zmiana  obowiązującej  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT)  –  jeśli zmiana  
stawki  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT)  będzie  powodować zwiększenie  kosztów  
wykonania  Umowy  po  stronie  Wykonawcy,  Zamawiający dopuszcza  możliwość  
zwiększenia  wynagrodzenia  o  kwotę  równą  różnicy  w kwocie podatku zapłaconego przez 
Wykonawcę;  

2) zmiana  sposobu  rozliczania  Umowy  lub  dokonywania  płatności  na  rzecz Wykonawcy  
-    np.  na  skutek  zmian  zawartej  przez  Zamawiającego  Umowy  o dofinansowanie projektu 
lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu;  

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia 
okoliczności  niezależnych  od  Wykonawcy  i  Zamawiającego,  skutkujących czasowym 
zawieszeniem realizacji Umowy  w wyniku np. działań osób trzecich, warunków  
atmosferycznych  bądź  innych  zdarzeń  nieprzewidzianych  w  toku postępowania i mających 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zapisy niniejszego punktu mogą spowodować 
przedłużenie terminu wykonania zamówienia o okres nie dłuższy niż czas trwania tych 
okoliczności, przy czym zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Ryzyko to Wykonawca winien uwzględnić w 
cenie ryczałtowej. 

4) wystąpienia  siły  wyższej  –  jako  „siły  wyższe”  uznaje  się  klęski  żywiołowe, huragan,  
powódź,  katastrofy  transportowe,  pożar,  eksplozje,  wojna  i  inne nadzwyczajne  
wydarzenia,  których  zaistnienie  leży  poza  zasięgiem  i  kontrolą układających  się  stron  
(„siła  wyższa”  –   
to  zdarzenie  (a)  zewnętrzne,  (b) niemożliwe  lub  prawie  niemożliwe    do  przewidzenia,  (c)  
którego  skutkom  nie można zapobiec). Zapisy niniejszego punktu mogą spowodować 
przedłużenie terminu wykonania zamówienia o okres nie dłuższy niż czas trwania tych 
okoliczności, przy czym zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Ryzyko to Wykonawca winien uwzględnić 
w cenie ryczałtowej. 

5) wstrzymaniem realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

6) wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 
robót w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub 
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 



7) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej/samorządowej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
8) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

 

§14 INTERPRETACJE 

 

1. W przypadku stwierdzenia w różnych dokumentach, na które powołuje się Umowa, 
zapisów sprzecznych w swej treści, Strony są związane zapisami tego dokumentu, który 
znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą 
hierarchię dokumentów Umowy: 

1.1. Umowa, 

1.2. Załącznik 1 do Umowy -  Zapytanie ofertowe nr 1/KL7S1/P/2019 

1.3.  Oferta Wykonawcy wraz załącznikami   

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 obowiązują pod warunkiem, że opisane przypadki nie 
są następstwem oczywistej omyłki w zapisach. 

3. Umowę należy interpretować w możliwie najszerszym zakresie w taki sposób, by 
zachować jej zgodność z Prawem w brzmieniu z dnia powstania wątpliwości co do jej 
treści. Jeżeli w następstwie zmiany prawa którekolwiek z postanowień Umowy stanie się 
z nim niezgodne, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną na mocy, zaś 
postanowienie, które utraciło moc wskutek sprzeczności z Prawem zostanie w miarę 
możliwości dostosowane przez Strony do Prawa tak, by cała Umowa stała się zgodna 
z Prawem odpowiadała swą treścią w możliwie najszerszym zakresie intencją Stron, 
celom i zasadom współdziałania przyjętym przez Strony w chwili zawierania Umowy. 

4. Jeżeli obecne lub przyszłe postanowienia Umowy są lub będą prawnie nie skuteczne lub 
nieważne, w całości lub części, to nie narusza to ważności i mocy obowiązującej 
pozostałych postanowień. 

5. W przypadku o którym mowa w ust. 4, Strony zobowiązane są do odpowiedniego 
uzupełniania zmiany postanowień Umowy, zgodnie z przepisami obowiązującego Prawa, 
zachowując przy tym zasadnicze cele Umowy oraz zgodny zamiar Stron, który 
doprowadził do jej zawarcia. 

§15 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy lub powstające w związku z nią 
których Stronom nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy według siedziby Zamawiającego. 



2. Jakiekolwiek przeniesienie przez którąkolwiek ze Stron praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej Umowy na osoby trzecie jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgoda drugiej 
Strony wyrażoną w formie pisemnej  drugiej pod rygorem nieważności. 

3. Prawem właściwym dla umowy jest Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. W sprawach 
nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy Prawa. 

4. Wszelkie uzupełnienia, zmiany, rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Następujące Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy: 

a)  załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe  nr 1/KL7S1/P/2019 

b) załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

6. Umowa została sporządzona w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 
(słownie: jednym) dla każdej ze Stron. 

 

 

W imieniu Zamawiającego                                                                    W imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

(data, podpis, pieczęć imienna)                                                                                                                    (data, podpis, pieczęć imienna) 

            (pieczęć firmowa)                                                                                                                                               (pieczęć firmowa) 


