
Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA nr ZP/PN/SZP/64/2013 

 

Umowa zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na relizację zadania pod nazwą: Przetarg 
nieograniczony na usługę promocji oraz kompleksowej organizacji konferencji podsumowującej Projekt: 

„Akcelerator Innowacji. Dolnośląski Park Technologiczny T- Park”. 
Znak postępowania: ZP/PN/SZP/64/2013 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na 
stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu  ……………………. pod numerem  …….. 
 

 

 

W dniu ………………………………………….. w Szczawnie- Zdroju pomiędzy:  

Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego  

przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem: 0000043944, NIP: 886-000-34-33, REGON: P- 890004750, Zarząd której tworzą:  

Sławomir Hunek – Prezes Zarządu,  
Artur Sawrycz – Wiceprezes Zarządu,  

posiadającą kapitał akcyjny 9 790 000,- zł, reprezentowaną przez:  
 Sławomir Hunek – Prezes Zarządu 

 zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 

………………………………………………………………………………………………, Zarząd której tworzą:  
……………… 

 
  
 

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”, 
 

reprezentowanym przez: 
……………………….. 

 
 

została zawarta Umowa następującej treści: 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U.2013r. poz. 907 z późn. zm.). 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na promocji oraz kompleksowej 

organizacji konferencji podsumowującej Projekt: „Akcelerator Innowacji. Dolnośląski Park 

Technologiczny T- Park” (zwany dalej Projektem), numer umowy o dofinansowanie zawartej z 

Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości: UDA-POIG.03.01.00-00-025/10-00. Projekt 

realizowany jest w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej osi 



priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 

2013. Wynagrodzenie wynikające z wykonywania niniejszej umowy współfinansowane jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej osi 

priorytetowej 3 Kapitał  dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 

– 2013. 

3. Zamawiający  zleca, a Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w 

sposób opisany w „Zakresie Zadań Wykonawcy”, specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz ofercie, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. „Zakres Zadań 

Wykonawcy” stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

4. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 13.02.2014r., przy czym konferencja wieńcząca 

Projekt odbędzie się w dniu 13.02.2014r. 

 

Realizacja umowy 

§ 2 

 

1. Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z Zamawiającym przy realizacji niniejszego 

zamówienia. 

2. Wykonawca (lub jego upoważniony przedstawiciel) po podpisaniu umowy w sprawie 

zamówienia weźmie udział w spotkaniu organizacyjnym w siedzibie Zamawiającego w 

terminie wskazanym wcześniej przez Zamawiającego w celu ustalenia harmonogramu realizacji 

kampanii promocyjnej oraz planu realizacji konferencji, których celem będzie promocja 

konferencji wieńczącej Projekt oraz zrekrutowanie jak największej liczby osób/ uczestników 

konferencji (nie licząc obsługi oraz prelegentów), a następnie organizacja i obsługa konferencji. 

Spotkania takie będą organizowane w miarę zapotrzebowania, jednakże spotkanie odbędzie się 

przynajmniej 1 raz i będzie miało na celu między innymi zatwierdzenie przez Strony umowy 

ostatecznej wersji planu realizacji konferencji (przez plan realizacji konferencji Zamawiający 

rozumie plan wykorzystania mediów w kampanii reklamowej z ujęciem nazw mediów oraz 

szczegółowych danych dotyczących emisji reklamy takich jak termin, rozmiar czy czasokres etc, 

szczegółowy program konferencji wraz z informacją na temat prelegentów oraz osób biorących 

udział w organizacji konferencji, a także szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych 

zadań opisanych w załączniku nr 1 do umowy – Zakres Zadań Wykonawcy). 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia plan realizacji 

konferencji najpóźniej 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.  

4. Zamawiający wniesie uwagi co do przedłożonego planu w terminie 3 dni roboczych od dnia 

dostarczenia planu realizacji konferencji. W przypadku istotnych zastrzeżeń co do treści planu, 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na jego modyfikację. Ostateczna wersja 

planu zostanie przyjęta podczas pierwszego spotkania Stron o którym mowa w ust. 2. 



5. Zmiana okresu realizacji promocji projektu w przypadku: 

a) Wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu; 

b) Skrócenia terminu zakończenia realizacji projektu 

 nie stanowi podstawy do renegocjacji wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej 

 umowy. 

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje i materiały służące przygotowaniu materiałów 

reklamowych/ promocyjnych najpóźniej 5 dni roboczych przed publikacją. 

7. Wykonawca każdorazowo przed przekazaniem do opublikowania treści reklamowych/ 

promocyjnych  będzie przedstawiał Zamawiającemu przynajmniej trzy wzory/ projekty tych 

treści a ich ostateczny projekt do akceptacji najpóźniej na 5 dni roboczych przez dniem 

planowanej publikacji. Dopuszczalne kanały komunikacji w tym zakresie: fax, e- mail (pliki w 

rozszerzeniu pdf lub równoważnym) lub kontakt osobisty w siedzibie Zamawiającego.  

8. Zamawiający  będzie na bieżąco informował Wykonawcę o wszelkich zmianach mających 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

9. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli wykonywanej usługi w każdej jej fazie. 

10. Po protokolarnym odbiorze Zadania lub jego poszczególnych części i wypłacie wynagrodzenia 

na Zamawiającego przechodzi całość majątkowych praw autorskich do wyników 

zrealizowanych prac. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na wszystkich materiałach wytworzonych w 

trakcie realizacji usługi logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka oraz napisu: „Kampania reklamowa współfinansowana przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Wizualizacja działań realizowanych 

w związku z zadaniem zgodna będzie z zasadami i wymaganiami obowiązującymi dla Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (oznakowanie materiałów elektronicznych i 

drukowanych). 

12. Zamawiający informuje, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, będąca Instytucją 

Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia, wyraziła zgodę na stosowanie dodatkowo dla 

projektu promocyjnej nazwy „T-Park. Kapitał dla innowacji” przy zachowaniu zapisów umowy o 

dofinansowaniu, aktów prawnych oraz wytycznych w zakresie wizualizacji materiałów 

promocyjnych i publikacji.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia ostatecznej wersji menu konferencji (dzienny 

serwis kawowy, obiad) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem konferencji. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3 

 

1. Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………………………….. wynagrodzenie 



Wykonawcy za całość realizacji zadania w wysokości  ……………. zł (słownie: …………………………. ) 

netto. Do wymienionej stawki należy doliczyć kwotę podatku VAT (………%) w wysokości 

……………………….  zł. Cena brutto za realizację całości Zadania wynosi 

……………………………………..zł (słownie: …………………………………………………………………………). 

2. Wykonawca oświadcza, iż w wyżej wymienionej cenie uwzględnione zostały wszelkie wydatki 

(wraz z wydatkami pobocznymi i nieprzewidzianymi) oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne 

dla zrealizowania usługi opisanej w SIWZ i jej załącznikach. 

3. Faktury VAT zostaną wystawione przez Wykonawcę w terminie do 17.02.2013r.  na Dolnośląską 

Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój, NIP: 886-000-

34-33, REGON: P- 890004750 za odebraną i faktycznie wykonaną usługę. 

4. Płatność nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia i stwierdzeniu jego 

należytego wykonania przez Zamawiającego. Całkowite wynagrodzenie wykonawcy z tyt. 

umowy będzie uzależnione od efektów działań rekrutacyjnych Wykonawcy. 

5. W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT termin płatności liczony będzie od daty złożenia 

faktury korygującej. 

6. Zamawiający zastrzega, że efekty działań Wykonawcy będą weryfikowane ilością osób 

uczestniczących w konferencji (na podstawie zgłoszeń i listy obecności). Działania promocyjne 

oraz przygotowanie merytoryczne konferencji winny być tak przeprowadzone, aby Wykonawca 

zapewnił udział w konferencji co najmniej 80 osób (nie licząc obsługi oraz prelegentów). W 

przypadku osiągnięcia liczby uczestników pomiędzy 64 a 80 – Zamawiający zastrzega, że 

obniży proporcjonalnie wynagrodzenie Wykonawcy (1,25% ceny całkowitej * (80 - liczba 

uczestników)). W przypadku osiągnięcia liczby uczestników poniżej 64 – Zamawiający 

zastrzega, że obniży proporcjonalnie wynagrodzenie Wykonawcy (2,5% ceny całkowitej * (80 - 

liczba uczestników)). Algorytm obliczenia wynagrodzenia faktycznego Wykonawcy przedstawia 

Załącznik nr 2 do umowy (format Exel). 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT i podpisaniu przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 

8. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 

może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych. 

10. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienia lub wstrzymanie płatności, które nie były 

spowodowane jego działaniem. Zamawiający przekazuje Wykonawcy środki finansowe w 

terminie zależnym od daty otrzymania płatności z Instytucji Pośredniczących. 

 

 



§ 4 

 

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

realizacji umowy w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw 

autorskich do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac, 

powstałych w związku z wykonaniem Zadania. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których mowa w § 4 ust. 1, 

obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji, a w szczególności:  

a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych,  

b) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji,  

c) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 

audiowizualnych i  komputerowych,  

d) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, 

opracowania poprzez  dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na 

różne języki, zmianę barw, okładek,  wielkości i treści całości lub ich części,  

e) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej 

albo  bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, 

równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, 

transmisję komputerową (sieć szerokiego  dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w 

pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie  kompilacji.  

3. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac, o których mowa 

w § 4 ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Zadanie nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac określonych w § 4 ust. 2 w stanie wolnym od 

obciążeń prawami osób trzecich. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Zadania, a 

w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,z późn. zm.) w 

związku z wykonywaniem Zadania. 

6. Strony ustalają, że gdyby okazało się, że osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem utworu, 

będącego przedmiotem usługi, Wykonawca po zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie uchyli 

się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim 

roszczeniom na własny koszt i ryzyko. Nadto, że zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w 

razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci Zamawiającemu całość pokrytych 



przez niego roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty 

procesu i obsługi prawnej. 

 

Personel Wykonawcy 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia personel wskazany w 

ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 

wyłącznie tylko wtedy gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą co najmniej 

takie jak wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca zapewni pozostały, niewymieniony w ofercie, personel do obsługi konferencji (w 

tym usługi cateringu) w liczbie zapewniającej jej spójny i prawidłowy przebieg opisany w 

Zakresie Zadań Wykonawcy. 

3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy 

stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

 

Należyte wykonanie usług, kary umowne  

§ 6 

 

1. W przypadku niewykonania usługi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 30% wartości wynagrodzenia  brutto należnego za wykonanie usługi, określonego w 

§ 3 ust. 1.   

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% 

wynagrodzenia brutto, o   którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% 

wynagrodzenia brutto, o   którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. Jeżeli odstąpienie od wykonania prac objętych przedmiotem umowy nastąpi z wyłącznej winy 

Wykonawcy, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia także w części 

odpowiadającej wykonanym pracom, a jeżeli wynagrodzenie zostało już wypłacone Wykonawca 

zobowiązany jest do jego zwrotu. 

5. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się przez Wykonawcę z zaakceptowanego przez 

Zamawiającego planu  realizacji konferencji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 



w wysokości 20% wartości zamówienia brutto. Ponadto Zamawiający może w takim przypadku 

odstąpić od umowy z zastrzeżeniem prawa do dochodzenia  kary przewidzianej w § 6 ust. 1. 

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu świadczenia usług do dnia odstąpienia od Umowy.  

7. Zamawiający  zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 

ogólnych w przypadku, gdy kara umowna nie pokryła szkody poniesionej przez 

Zamawiającego, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę. 

 

Zmiany umowy, rozwiązanie umowy 

§ 7 

 

1. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia: 

a) Rażącego naruszenia warunków umownych przez Wykonawcę lub Zamawiającego; 

b) świadczenia usług niskiej jakości powtarzających się, co najmniej 3 razy w okresie trwania 

umowy. 

2. Wystąpienie okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym 

winno być stwierdzone protokołami sporządzonymi z udziałem obu stron, chyba że Wykonawca  

odmówi udziału w czynnościach sporządzenia protokołu. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej w sposób określony w niniejszym 

paragrafie Wykonawca  może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną 

terminowo i poprawnie do dnia ustania obowiązywania umowy. 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca  oświadcza, że spełnia określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do 

wykonania umowy, ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji umowy oraz 

zobowiązuje się wykonać należycie przedmiot umowy. 

2. Wykonawca  nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

innej osobie. 

3. Strony niniejszym ustalają, iż treść niniejszej umowy, zarówno w całości, jak i poszczególne 

postanowienia oraz warunki współpracy z kontrahentami, mają charakter poufny i nie mogą 

być ujawniane osobom trzecim, jak tylko w celu wykonania niniejszej umowy lub odpowiednim 

władzom w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. Obowiązek opisany w zdaniu 



poprzedzającym obejmuje zarówno Zamawiającego, Wykonawcę jak i każdego ich pracownika, 

współpracownika, członka organów lub inną osobę, która w wykonaniu niniejszej Umowy 

powzięła te informacje . 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

 

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawie 

realizacji przedmiotu umowy jest: 

Pan (i)  

Tel.:  

e-mail:  

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do stałego kontaktu 

z Wykonawcą, w sprawie realizacji przedmiotu umowy jest: 

Pan Marek Urbański 

Tel. (074) 65-80-447 

e-mail: marek.urbanski@darr.pl  

 

§ 10 

 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu. 

2. 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 podawanych 

warunków ich wprowadzenia: 

a) zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli zostanie ogłoszona 

ustawowa jej zmiana (waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy); 

b) zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa 

prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

c) wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu 

zamówienia; 

d) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego, adresu, siedziby, nr tel. itp.) pod warunkiem, że nie 

prowadzą do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy; 

e) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 
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umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 

nadzorującymi wdrażanie  Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 

2007-2013, w ramach którego realizowane jest zamówienie; 

f) w sytuacji rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

g) w sytuacji gdy nastąpi konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji 

działań poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie spowodowane czynnikami 

niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z 

pierwotną wersją harmonogramu, z zastrzeżeniem, że zmiana końcowego terminu 

realizacji zamówienia będzie korzystna dla Zamawiającego; 

h) Wykonawca może dokonywać zmiany osób bezpośrednio realizujących zamówienia 

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego 

akceptującego nową osobę. Zamawiający może również zażądać od Wykonawcy zmiany 

osoby przedstawionej w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich 

obowiązków wynikających z umowy przy czym w przypadku zmiany tej osoby nowa 

osoba wskazana na jego miejsce musi posiadać wykształcenie oraz doświadczenie 

równoważne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia osoby wymienianej. 

 

§ 11 

 

Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału, w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Z A M A W I A J Ą C Y:         W Y K O N A W C A: 

 

Załącznik: 

- Zakres Zadań Wykonawcy. 

- Algorytm wyliczenia wynagrodzenia wykonawcy w zależności od efektów rekrutacji (plik Exel).  


