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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 
 

WZÓR 
 

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH 
Nr …/PB/2022 

 
 
zawarta w dniu …….2022 r. pomiędzy: 
Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie 
ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, NIP 7162515927, REGON 432311323, zarejestrowaną 
w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110247, posiadającą 
status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.), kapitał zakładowy 49 446 500,00 zł  
e-mail: mzgk@mzgk.pl , tel. 81 883 01 03  
zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym  
reprezentowaną przez:  
Prezesa Zarządu – Tomasza Bobrowskiego  
a  
dot. osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą:  

Panią/em ………………… zamieszkałą/łym …………………..………, PESEL ………………, 
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą ……….. z siedzibą …………… 
posiadającą/ym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
posługującą/ym się numerami NIP ………., REGON ………..,  
e-mail: ……., tel. ………  
zwaną/ym w dalszym ciągu umowy Przyjmującym zamówienie,  
dot. podmiotów wpisanych do KRS  

………………………………………, NIP …………………………, REGON ……………., 
zarejestrowaną w …………………..…………….. pod numerem KRS …………………,  
e-mail: ………….., tel. ……………………….  
zwaną w dalszym ciągu umowy Przyjmującym zamówienie 
reprezentowaną przez:  
……………………………………………….  
……………………………………………….  
 
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 
130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej 
ustawą Pzp, zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie 

zobowiązuje się do wykonania audytu energetycznego budynku ujęcia wody wraz 
z przyległymi do niego budynkami, w których znajdują się garaże, stacja 
transformatorowa i pomieszczenia biurowe, mieszczącymi się przy ul. Jagiellońskiej 
23-27 w Dęblinie, zwanego dalej „Audytem” lub „Utworem”. 

2. Audyt ma być wykonany w zakresie i treści, jak i formy, w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu aplikowanie o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
w procesie zmniejszania zużycia energii i paliwa gazowego, określać zakres i parametry 
techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia lub przedsięwzięć modernizacyjnych, ze 
wskazaniem wariantu optymalnego, w szczególności z punktu widzenia jego kosztów 
oraz oszczędności energii. 

3. Przyjmujący zamówienie przy realizacji przedmiotu umowy będzie posiłkował się wiedzą 
techniczną oraz aktualnie obowiązującymi przepisami opisanymi w: 
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− rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu 
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności, wzorów 
kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43 poz. 346 ze zm.), 

− rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej 
oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 r. poz.1912 ze zm.), 

− ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 497), 

− ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tekst jednolity: Dz. U. 
2021 r. poz. 2166 ze zm.), 

− ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2022 
r. poz. 1385 ze zm.), 

− ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. 
poz. 438 ze zm.), 

− rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu 
energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie 
powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać 
wykonanie weryfikacji audytów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1405), 

− rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 
oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 ze zm.), 

− rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą 
starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, postanowieniami umowy 
i obowiązującymi przepisami prawa oraz poprzez osoby posiadające odpowiednie 
przygotowanie zawodowe, doświadczenie i kwalifikacje do należytego i zgodnego 
z obowiązującymi standardami wykonania przedmiotu umowy. 

5. Przyjmujący zamówienie przywróci do stanu pierwotnego, w ramach ustalonego umową 
wynagrodzenia, miejsca po ewentualnych odkrywkach wewnętrznych i zewnętrznych 
w ramach realizacji audytu. 

6. Opracowany Audyt Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu w następującej formie i ilości: 
1) 5 egzemplarzy w formie papierowej, 
2) 2 egzemplarze na nośniku danych pendrive USB (w wersji edytowalnej 

w programach Microsoft Word, Microsoft Excel, w formacie DWG), 
3) 2 egzemplarze na nośniku danych pendrive USB (w wersji nieedytowalnej) 

z rozszerzeniem PDF. 
7. Audyt należy złożyć wraz z oświadczeniem, że dostarczony Zamawiającemu audyt 

energetyczny jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, nie 
narusza praw osób trzecich oraz zostaje wydany kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

 
§ 2 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać i dostarczyć do Zamawiającego 
kompletny Audyt, o którym mowa w §1 niniejszej umowy w terminie do 90 dni od daty 
zawarcia umowy. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony bez 
uwag protokołu odbioru. 
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§ 3 
1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 
2. Zamawiający dokona sprawdzenia jakości wykonanego Audytu w ciągu 7 dni od dnia 

jego przekazania. 
3. Jeżeli Zamawiający wniesie uwagi do przekazanego przez Przyjmującego zamówienie 

Audytu, wówczas Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do poprawienia lub 
uzupełnienia Audytu w ciągu 14 dni od daty otrzymania uwag. 

4. Jeżeli mimo naniesienia poprawek lub wprowadzonych uzupełnień lub w przypadku 
braku ustosunkowania się przez Przyjmującego zamówienie do uwag Zamawiającego 
w terminie i na zasadach określonych w ust. 3, Zamawiający stwierdzi, że Audyt nie 
został właściwie poprawiony lub uzupełniony to Zamawiający nie wyznaczy nowego 
terminu na jego poprawienie, lecz będzie naliczał stosowne kary umowne, o których 
mowa w § 8 ust. 1 pkt 3) aż do momentu przedstawienia prawidłowego Audytu. 

5. Po otrzymaniu przez Zamawiającego kompletnego i poprawnie wykonanego Audytu 
sporządzony zostanie protokół odbioru. 

 
§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wobec Audytu, będą mu przysługiwać wyłączne 
i nieograniczone terytorialnie prawa autorskie osobiste i majątkowe, których 
przeniesienie, zgodnie z niniejszą umową, jest przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż Audyt nie będzie naruszać żadnych praw, w tym 
praw własności intelektualnej osób trzecich ani nie jest obciążony żadnymi roszczeniami 
i innymi prawami osób trzecich. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przygotowany przez niego Audyt jest wolny od 
wad prawnych i nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią, z roszczeniem majątkowym 
przeciwko Zamawiającemu dotyczącym Audytu, Przyjmujący zamówienie zobowiązany 
jest zapłacić w terminie 7 dni od wezwania bezsporną część roszczenia osoby trzeciej, 
a w przypadku ewentualnego sporu sądowego zobowiązany jest wstąpić do procesu po 
stronie Zamawiającego oraz pokryć koszty procesu poniesione przez Zamawiającego. 

5. Wszelkie opracowania Przyjmującego zamówienie powstałe w związku z wykonaniem 
Audytu stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego. 

6. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada nieograniczone majątkowe prawa 
autorskie do wykonanego przez siebie opracowania w ramach umowy. 

7. Audyt opracowany przez Przyjmującego zamówienie zgodnie z umową staje się 
własnością Zamawiającego w momencie wydania Zamawiającemu. Z chwilą wydania 
Zamawiającemu Audytu Przyjmujący zamówienie przenosi wszelkie majątkowe prawa 
autorskie do stworzonego dzieła na Zamawiającego. 

8. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje w ramach wynagrodzenia 
przewidzianego w niniejszej umowie. 

9. Przyjmujący zamówienie na mocy niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego 
w całości majątkowe prawa autorskie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na 
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu przy użyciu 
wszystkich dostępnych technik i nośników materialnych. 

10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie znanych w chwili 
zawarcia umowy pola eksploatacji, w szczególności: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: wytwarzanie, utrwalanie 

i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzanie do 
pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, wprowadzenie 
do dokumentów na serwerze, 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono: 
wprowadzanie do obrotu, użyczenia, najmu, dzierżawy, sprzedaży, udzielanie 
licencji na korzystanie z utworu osobom trzecim na wszelkich polach eksploatacji, 
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3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2: 
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie), nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii 
przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem 
satelity, 

4) udostępnianie Audytu innym podmiotom realizującym świadczenia na rzecz 
Zamawiającego, korzystanie z Audytu bez ograniczeń, w tym przez włączanie 
w całości lub części do innych opracowań, także przez inne podmioty wykonujące 
świadczenie na rzecz Zamawiającego. 

11. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz zlecania 
wykonywania opracowań osobom trzecim. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości 
Strony uzgadniają, że Zamawiający uzyskuje prawo do zezwalania osobom trzecim bez 
zgody Przyjmującego zamówienie na korzystanie z Utworu lub jego poszczególnych 
elementów, w szczególności w celu dokonania wszelkich zmian lub modyfikacji 
w Instrukcji lub do tworzenia i rozpowszechniania opracowań zależnych. 

12. Z chwilą wydania Utworu Przyjmujący zamówienie przenosi na Zamawiającego 
własność nośnika, na którym utrwalono Utwór. 

13. Przyjmujący zamówienie ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne naruszenia 
praw osób trzecich w wyniku wykonywania przedmiotu umowy. 

 
§ 5 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy wraz z przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych do Utworu oraz własności nośnika na jakim zostanie zapisany, 
Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie w wysokości …………. zł brutto 
(słownie: …………..), w tym podatek VAT w wysokości: …… zł, netto: ………… zł. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia wynagrodzenia Przyjmującemu zamówienie 
przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie wskazany 
w fakturze/rachunku w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

4. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany bez uwag protokół 
odbioru. 

5. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Na wykonanie przedmiotu umowy Przyjmujący zamówienie udziela Zamawiającemu 
rękojmi oraz gwarancji na okres ……… miesięcy. 

2. Okres odpowiedzialności Przyjmującego zamówienie wobec Zamawiającego z tytułu 
rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg w dniu podpisania bez uwag 
protokołu odbioru. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
związanych z merytoryczną częścią Audytu stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego usterek 
i wad, o ile Strony nie uzgodnią innego terminu. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie lub 
drogą mailową. 

4. Jeżeli Przyjmujący zamówienie nie usunie wad i usterek w przedmiocie umowy, 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie, to Zamawiający ma 
prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi i gwarancji na koszt i ryzyko 
Przyjmującego zamówienie. 
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§ 7 
1. W celu zagwarantowania należytego wykonania umowy Przyjmujący zamówienie, przed 

podpisaniem umowy wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej równowartość 10 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę: ................ zł (słownie: ...........................).  

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie .......................................................... 
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności kar umownych, bez potrzeby 
uzyskania zgody Przyjmującego zamówienie. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Przyjmującemu 
zamówienie w terminie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania umowy i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonaną, albo zostanie zatrzymane w całości lub 
odpowiedniej części, gdy Zamawiający wniesie zastrzeżenie co do należytego 
wykonania umowy. 

5. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane 
z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości. 

6. Koszt zabezpieczenia należytego wykonania umowy obciąża Przyjmującego 
zamówienie. 

 
§ 8 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 
Przyjmującego zamówienie zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących 
przypadkach i wysokościach: 
1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub jego części w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 umowy, 
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego netto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony 
od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 umowy 
za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego 
w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, które Przyjmujący zamówienie może 
zapłacić Zamawiającemu, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto 
Przyjmującego zamówienie określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Przyjmującemu zamówienie. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że 
wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, 
powstałych należności z tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, 
z przysługującego mu wynagrodzenia. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia 
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Przyjmującemu 
zamówienie, Zamawiający wystawi Przyjmującemu zamówienie notę zawierającą 
szczegółowe naliczenie kar umownych i niezależnie od wysłania noty listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru na adres Przyjmującego zamówienie wskazany w umowie, 
w dniu wystawienia noty przekaże ją Przyjmującemu zamówienie pocztą elektroniczną 
na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3. 
Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych 
wynikających z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty 
księgowej obciążającej stronę z tytułu tych kar umownych. W przypadku braku 
możliwości potrącenia całości lub części naliczonych kar, Przyjmujący zamówienie 
zapłaci pozostałą kwotę na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądania Zamawiającego – noty 
księgowej. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne. 

 
§ 9 

1. Poza przypadkami określonymi w prawie, w tym w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości bądź części), jej rozwiązania ze 
skutkiem natychmiastowym:  
1) w razie uchybienia jakiegokolwiek terminu wynikającego z umowy przez 

Przyjmującego zamówienie, 
2) w razie innego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Przyjmującego zamówienie, a w szczególności niedotrzymania standardów jakości 
lub nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, wykonuje umowę w sposób 
wadliwy lub nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub 
zaniedbuje zobowiązania umowne,  

3) jeżeli przestanie istnieć po stronie Zamawiającego dalsza potrzeba co do wykonania 
przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 
w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w ust. 1 
umowy, jako przyczyny odstąpienia. W takich wypadkach Przyjmujący zamówienie może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku zwłoki Przyjmującego zamówienie w wykonaniu zobowiązania w terminach 
realizacji określonych w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego 
odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych, przewidzianych w umowie. 
Odstąpienie od umowy nastąpi bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania 
(lex comissoria – art. 492 Kodeksu Cywilnego). 

4. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

5. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od umowy 
Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do 
Przyjmującego zamówienie i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do 
Przyjmującego zamówienie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 
Przyjmującego zamówienie wskazany w umowie, przekaże je Przyjmującemu 
zamówienie pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie 
umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3. Strony ustalają, iż terminem w jakim Przyjmujący 
zamówienie uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego oświadczeniu 
o odstąpieniu od umowy jest dzień wysłania tego oświadczenia Przyjmującemu 
zamówienie pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie 
umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości 
osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Przyjmującego zamówienie. 

 
§ 10 

1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, z przyczyn leżących po stronie 
podwykonawców nie zwalnia Przyjmującego zamówienie z odpowiedzialności względem 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonana umowy, w tym 
z obowiązku zapłaty kar umownych. 

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły 
wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, 
zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego 
wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, 
zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą 
stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły 
wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły 
wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu 
administracji publicznej. 
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3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich 
zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie umowy, w tym 
o wszczęciu wobec niego postępowania naprawczego, egzekucyjnego, likwidacyjnego 
lub innego, jak również o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu 
upadłości – następnego dnia od dnia ich ogłoszenia lub wystąpienia. 

 
§ 11 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową i terminową realizację umowy oraz 
wyznaczonymi do kontaktów w związku z wykonywaniem umowy, konsultowania spraw 
merytorycznych i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu wykonania umowy, 
w tym do składania zamówień są:  
− ze strony Zamawiającego: …………….………, e-mail: ……….., tel. ……………,  

(stanowisko)  

− ze strony Przyjmującego zamówienie: ………………….., e-mail: …………., tel. ……… 
(stanowisko) 

2. Zmiana powyższych osób nie wymaga aneksu do umowy, a tylko powiadomienia 
(pisemnie lub drogą mailową) drugiej strony o zmianie i podania danych, o których mowa 
w ust. 1. 

 
§ 12 

1. Zmiana poszczególnych postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej 
w postaci aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych aktów prawnych powszechnie 
obowiązujących. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie 
swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku 
bankowego, adresu e-mail itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż 
korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy 
adres, numer, rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone. 

4. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zamawiającego w tym w szczególności 
zgłoszenia reklamacji, mogą być kierowane do Przyjmującego zamówienie pocztą 
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy, 
z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. Strony ustalają, iż terminem w jakim 
Przyjmujący zamówienie uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego 
oświadczeniu jest dzień wysłania tego oświadczenia Przyjmującemu zamówienie pocztą 
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy, 
z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. Powyższe uprawnienia nie 
wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Przyjmującego 
zamówienie. 

5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy strony będą starały się rozwiązać na drodze 
postępowania polubownego. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze 
postępowania polubownego, strony poddadzą spór pod rozwiązanie sądowi 
powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Przyjmującego zamówienie. 

 
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
Nr 1 – oferta z dnia ……………………... 
 
 
 
            Zamawiający:                                               Przyjmujący zamówienie: 
 
 
 


