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Załącznik nr 6 
do zapytania ofertowego nr 5/2019 

UMOWA  
 

zawarta w dniu   ………………2019 r. w Warszawie (zwana dalej Umową), pomiędzy: 

 
Collegium Civitas z siedzibą w Warszawie, Pałac Kultury  i Nauki, Pl. Defilad 1, uczelnią wyższą wpisaną 
do rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych, prowadzonego przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 129, zwanym dalej Zamawiającym lub CC lub Uczelnią, 
reprezentowaną przez:  

a 

……………………………, zam. w ……………………………….przy ul. …………………., PESEL …………………………..  
(lub ……………………………….., z siedzibą przy ul………………., wpisaną do rejestru…………………………….NIP….  
REGON……..), zwaną/ym dalej Wykonawcą 

 
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w ramach zapytania 
ofertowego ogłoszonego w oparciu o zasadę konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pn.: 
„Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”, nr umowy o dofinansowanie: 
POWR.03.05.00-00-Z079/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zawiera się Umowę następującej treści:  

 
§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) opracowania w ramach modułu 1. „Struktura i organizacja” mapy procesów CC oraz  
2) opracowania i wdrożenia w ramach modułu 2. „Kultura organizacyjna i komunikacja” strategii 

komunikacji.  

2. Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia stanowi zapytanie ofertowe (załącznik nr 1 do Umowy) 
oraz oferta Wykonawcy (załącznik nr 2 do Umowy).  

§2 

1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 

1) Bieżące konsultowanie metodologii i narzędzi niezbędnych do wykonania Umowy, 
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2) Jeżeli Zamawiający wyrazi takie oczekiwanie – zapewnienie pracownikom administracyjnym, 
zarządzającym i przedstawicielom kadry dydaktycznej CC pełnej anonimowości w celu uzyskania 
jak najbardziej wiarygodnych danych, 

3) Pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb 
Zamawiającego; kontakt telefoniczny i e-mail; wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych), 
informowanie o pojawiających się problemach, wypracowanych działaniach naprawczych oraz 
innych zagadnieniach istotnych dla realizacji Umowy, 

4) Informowanie na bieżąco o stanie prac, pojawiających się problemach i wypracowanych 
działaniach naprawczych oraz innych zagadnieniach istotnych dla realizacji Umowy, 

5) Formułowanie spójnych, kompletnych raportów/dokumentów oceniających stopień realizacji 
celów Umowy.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Wykonania Umowy w czasie i w terminach ustalonych z Prorektorem ds. rozwoju strategicznego 
i Koordynatorem Projektu, tak jednak aby w pełni zabezpieczyć interesy CC. 

2) Przestrzegania wszelkich przepisów i instrukcji obowiązujących w Uczelni, w szczególności 
przepisów BHP i przeciwpożarowych,  

3) Uzyskania wszelkich niezbędnych zgód celem skorzystania z materiałów osób trzecich, w tym w 
szczególności zgody na wykorzystanie tekstu, wizerunku lub innych materiałów, niezależnie od 
formy utrwalenia, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym 
prawa autorskiego, 

4) Poddania się kontroli i audytowi dokonywanemu przez uprawnione do tego podmioty w 
zakresie prawidłowości realizacji Umowy. W związku z tym, Wykonawca udostępni 
kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty w formie 
elektronicznej związane z realizacją Umowy, 

5) Przetwarzania danych osobowych pracowników administracyjnych, zarządzających 
i przedstawicielom kadry dydaktycznej CC w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 
Umowy, na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa  
(w szczególności rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r.) w tym uregulowań 
wewnętrznych Zamawiającego oraz zasad obowiązujących w odniesieniu do Projektów 
współfinansowanych przez Unię Europejską. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do 
zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z 
wykonywaniem Umowy, również po jej rozwiązaniu, niezależnie od podstawy rozwiązania 
Umowy, przez nieograniczony czas. Zamawiający ma prawo do kontroli przestrzegania przez 
Wykonawcę zgodności działań Wykonawcy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

6) Oznaczenia wszelkich materiałów i dokumentów powstałych i przekazanych Zamawiającemu w 
związku z realizacją Umowy - zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Strony zgodnie oświadczają, iż naruszenie §2 ust. 2 ppkt 3) stanowi istotne naruszenie Umowy, 
skutkujące nieograniczoną odpowiedzialnością Wykonawca względem Zamawiającego. Takie 
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naruszenie uprawnia również Zamawiającego do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym 
bez prawa Wykonawcy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego.     

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszystkich informacji i dokumentów 
będących w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. W 
uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy Wykonawca napotka trudności w kontakcie z 
przedstawicielami CC lub w pozyskaniu dokumentów, Zamawiający będzie udzielał niezbędnej 
pomocy w tym zakresie.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłaszania uwag oraz żądania zmodyfikowania sposobu 
wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest natychmiast w takim przypadku 
uwzględnić uwagi i wnioski Zamawiającego.  

§3 
1. Wykonawca zobowiązuje się na potrzeby realizacji Umowy do powołania zespołu, w tym 

kierownika, spośród osób wskazanych w załączniku nr 2 do Umowy (oferta Wykonawcy).  

2. Skład zespołu nie może być zmieniony w trakcie realizacji Umowy, bez wcześniejszego pisemnego 
poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania takiej zmiany. Wykonawca uzasadni 
proponowaną zmianę. Każda zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Zmiana członka zespołu wymaga wskazania na jego miejsce osoby o kwalifikacjach nie mniejszych 
niż osoba, którą będzie zastępować. 

4. Zmiana składu zespołu nie wymaga zmiany Umowy. 

§4 
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 

30.12.2019r.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji Umowy 
w terminie 14 dni od podpisania Umowy – z uwzględnieniem harmonogramu załączonego do oferty 
(załącznik nr 2 do Umowy) oraz z uwzględnieniem oczekiwań Zamawiającego. Zamawiającemu 
przysługuje prawo zgłaszania uwag oraz żądania zmodyfikowania harmonogramu. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest natychmiast uwzględnić uwagi i wnioski Zamawiającego.   

3. Za wykonanie poszczególnego etapu przedmiotu Umowy uznaje się protokolarnie potwierdzony 
odbiór przedmiotu Umowy – bez zastrzeżeń - przez komisję odbiorczą, z uwzględnieniem ust. 4. 
Procedura odbioru dotyczy przede wszystkim etapu, po którym Wykonawcy przysługuje możliwość 
wystawienia FV, zgodnie z §6 ust. 1. 

4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem odbioru lub 
przekaże Wykonawcy pisemną informację o warunkach, które muszą zostać spełnione, aby odbiór 
mógł zostać dokonany ze wskazaniem terminu na dokonanie zmian/usunięcia wad.  

§ 5 
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1. Maksymalne wynagrodzenie, jakie może uzyskać Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu 
Umowy wynosi ………. zł brutto (słownie: ……………………………………………………….. złotych 00/100), w 
tym: 

1) w ramach realizacji modułu 1. „Struktura i organizacja” – ………. zł brutto 
(słownie: ……………………………………………………….. złotych 00/100), 

2) w ramach realizacji modułu 2. „Kultura organizacyjna i komunikacja” – …………………..zł brutto 
(…………………………………………………………………złotych 00/100). 

2. Jednostkowe ceny modułów składających się na przedmiot Umowy zostały wskazane w ofercie 
Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie ulegało zwiększeniu przez cały okres 
wykonywania Umowy i służy pokryciu wszelkich kosztów związanych z organizacją i wykonaniem 
Umowy.  

§ 6 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie Umowy, o którym mowa w §5 ust. 1 dokonane zostanie 

w następujący sposób: 
a) 3% wynagrodzenia zostanie wypłacone Wykonawcy na postawie faktury VAT prawidłowo 

przez niego wystawionej - po odbyciu dwóch warsztatów przygotowujących do opracowania 
strategii komunikacji dla kadry zarządzającej, dydaktycznej i administracyjnej CC; 

b)  20%   wynagrodzenia zostanie wypłacone Wykonawcy na postawie faktury VAT prawidłowo 
przez niego wystawionej – po zakończeniu wszelkich prac badawczo – diagnostycznych;  

c) 20 % wynagrodzenia zostanie wypłacone Wykonawcy na postawie faktury VAT prawidłowo 
przez niego wystawionej - po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego 
dokumentu księga (mapa) procesów, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy, bez zastrzeżeń. 

d) 20% wynagrodzenia zostanie wypłacone Wykonawcy na postawie faktury VAT prawidłowo 
przez niego wystawionej - po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego 
dokumentu Strategia Komunikacji, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy, bez zastrzeżeń. 

e) 37 % wynagrodzenia zostanie wypłacone Wykonawcy na postawie faktury VAT prawidłowo 
przez niego wystawionej - po odbyciu dwóch ostatnich szkoleń wdrożeniowych dla kadry 
zarządzającej, dydaktycznej i administracyjnej. 

2. Płatności z tytułu realizacji Umowy zostaną uregulowane w terminach obowiązujących w CC, po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego rachunku/faktury VAT,  do końca miesiąca kalendarzowego - z 
zastrzeżeniem ust 3. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu płatności, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 
w przypadku opóźnienia w przekazaniu z Instytucji Pośredniczącej środków finansowych 
przewidzianych na realizację danego etapu/zadania. W takim przypadku, wypłata wynagrodzenia 
nastąpi w terminie do 7 dni od otrzymania środków z Instytucji Pośredniczącej. 
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§ 7 
Za szkodę wyrządzoną CC - Wykonawca odpowiada w pełnej wysokości. 

§ 8 
1. Na potrzeby Umowy przez ”Informacje Poufne” rozumie się informacje obejmujące tajemnicę 

Zamawiającego, a w szczególności wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego  o charakterze 
handlowym, marketingowym, organizacyjnym, ujawnione podczas wykonywania Umowy, 
niezależnie od postaci, w jakiej zostały one Wykonawcy powierzone. 

2. W związku z powierzeniem Informacji Poufnych, Wykonawca zobowiązana jest przez okres co 
najmniej pięciu lat od otrzymania takich Informacji Poufnych do zachowania ich w poufności. 

3. Wykonawca w szczególności:  

1) Nie ujawni żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim, chyba że takie ujawnienie Informacji 
Poufnych jest niezbędne dla realizacji Umowy, a wspomniane podmioty zgodziły się przestrzegać 
warunków zachowania poufności przynajmniej w takim zakresie, jak określony w  Umowie;  

2) Nie będzie robił żadnych kopii Informacji Poufnych, otrzymanych od Zamawiającego, z 
wyjątkiem kopii niezbędnych dla realizacji Umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone 
jako należące do Zamawiającego  i oznaczone napisem: „poufne”, „zastrzeżone” lub podobnej 
treści; 

3) Nie będzie wykorzystywała ujawnionych Informacji Poufnych dla celów innych niż służących 
realizacji Umowy; 

4. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszelkie Informacje Poufne wyrażone w formie 
materialnej, w sposób uniemożliwiający dostęp do tych Informacji przez osoby nieupoważnione. 

5. W przypadku zaprzestania realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego 
zwrotu Zamawiającemu wszystkich dokumentów i informacji zawierających Informacje Poufne, nie 
pozostawiając żadnych ich kopii. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zachowania w 
poufności  powierzonych Informacji Poufnych na zasadach określonych w Umowie. 

6. Wykonawca w przypadku ujawnienia Informacji Poufnych zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną z tego tytułu w wysokości wynagrodzenia opisanego w  § 5 za 
ostatni rozliczony miesiąc, co nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego 
odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych. 

§9 
1. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać prawa autorskie do wyników prac powstałych na 

skutek realizacji Umowy (dalej Utwór) oraz że ich udostępnienie Zamawiającemu w zakresie 
objętym Umową nie narusza autorskich praw osób trzecich. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wyników prac powstałych na skutek realizacji 
Umowy (Utworu). Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 1 następuje 
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z chwilą przekazania Zamawiającego Utworu, bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby 
egzemplarzy.  

3. Wykonawca z chwilą przekazania Utworu lub jego części przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe do dzieł na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania Umowy, 
a w szczególności: 
1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2)  W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) W zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w ppkt 2) - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
wprowadzanie do pamięci komputera, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4) W zakresie przechowywania Utworu w bazach danych tradycyjnych (papierowych) oraz 
elektronicznych, 

5) Digitalizacja Utworu oraz dokonywanie konwersji/przekształceń pliku na inne, dowolne formaty 
cyfrowe.  

4. Wykonawca udziela zezwolenia na wykonywanie przez Uczelnię, w zakresie i na polach eksploatacji 
określonych w ust. 1, zależnego prawa autorskiego do Utworu (korzystania i rozporządzania), w 
szczególności: tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian.  

5. Wykonawca upoważnia Uczelnię do decydowania w jego imieniu o pierwszym udostępnieniu 
Utworu.   

6. Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwór utrwalono. 

7. Wykonawca upoważnia Uczelnię do korzystania w jego imieniu z pozostałych, osobistych praw 
autorskich. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo wykonywania zależnego prawa 
autorskiego, a także udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie dowolnych 
zmian w przedmiotach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie 
Umowy.  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, a w 
szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 
intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

§ 11 
1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą jest ……., Dział Koordynacji Projektów. 

2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach 
związanych z realizacją Umowy jest …… 
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3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie mają prawa wpływu na prawa i obowiązki Stron Umowy. 

 

§ 12 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) W wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1 
Umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 

2) Wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1, gdy 
jedna ze Stron rozwiąże lub odstąpi od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie 
Wykonawcy, 

3) W wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1, każdy dzień 
zwłoki w terminowym zakończeniu Umowy, o którym mowa w §4 ust. 1  Umowy, 

4) W wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1, każdy dzień 
zwłoki w stosunku do terminów określonych w harmonogramie, o którym mowa w §4 ust. 2  
Umowy.  

2. Kara umowna nie przysługuje Zamawiającemu, gdy do rozwiązania Umowy doszło wskutek 
okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności wynikających z działania siły wyższej. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
przewyższającego zastrzeżoną karę umowną. 

§ 13 
1.  Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie. 

2.  Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.  

3. Poza przypadkiem określonym w ust.2,  Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy: 

1) Gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
CC, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takiej sytuacji Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o powyższych 
okolicznościach, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części Umowy, 

2) Gdy Zamawiający nie uzyska środków unijnych na finansowanie Umowy – w takiej sytuacji 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o 
powyższych okolicznościach, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o jej wynagrodzenie.  

3) Rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy - w takiej sytuacji Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o powyższych 
okolicznościach, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o jej wynagrodzenie.  
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§ 14 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie prowadzą do zmiany 
charakteru Umowy, w następującym zakresie:  
1) Zmiana terminów realizacji umowy, w zakresie wynikającym ze zmiany postanowień umowy 

o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.03.05.00-00-Z079/17, jaką Zamawiający podpisał 
z podmiotem udzielającym dofinansowania, pod warunkiem, że umowa została zmieniona po 
dniu udzielenia niniejszego zamówienia, a celem wprowadzenia zmian jest umożliwienie 
prawidłowej realizacji projektu lub w zakresie, w jakim wykonanie Umowy w przewidzianych 
w niej terminach nie jest możliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego, 

2) Zmiana nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy, a ponadto jej 
dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:  

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu Umowy,  

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

c)  zmiany wartości Umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od 
towarów i usług, dotyczących przedmiotu Umowy,  

3) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług, zamówionych w 
ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 
dla Zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w Umowie,  

4) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki:  

a) konieczność zmiany Umowy, w tym terminu realizacji i poszczególnych etapów, 
spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, 
nie mógł przewidzieć,  

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,  
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5) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:  

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 4 powyżej,  

b) 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,  

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
Podwykonawców,  

6) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza od 209 
000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
Umowie.  

§15 
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu Umowy strony zobowiązują się 

rozpatrywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu 
spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. 

3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

4. Załączniki: 1. Zapytanie ofertowe z dnia ….. 2019r. 2. Oferta Wykonawcy z dnia ….. 2019r. 

 

Wykonawca                                                 Zamawiający 


