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Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy: 

Flukar Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Uniwersyteckiej 13, 40-007 Katowice; wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000388847; REGON 
180706507; NIP 6842623029;  

zwaną dalej „ZAMAWIAJACYM”, którą reprezentuje: 

…………………………………- …………………………….. 

a  

……………………………………………… 

 

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, którą reprezentuje: 

 

……………………… - ……………………….  

……………………… - ……………………….  

 

  



 
 

  

 

Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają, że są upoważnieni 
do zawarcia niniejszej Umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym 
zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne 
składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają 
też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych 
przez Strony w niniejszej umowie. 

WYKONAWCA zobowiązuje się na warunkach niniejszej umowy wykonać i dostarczyć dla zamawiającego 
przedmiot umowy oraz wszystkie usługi konieczne do realizacji celu umowy.  

WYKONAWCA oświadcza, że: 

- ma odpowiednie kwalifikacje i wiedzę niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, 
- posiada odpowiednie zaplecze organizacyjne oraz finansowe na zrealizowanie przedmiotu umowy, 
- posiada konieczne uprawnienia, licencje i koncesje, jakie są lub mogą się okazać konieczne 
dla wykonania niniejszej umowy, 
- posiada wszelkie niezbędne prawa służące realizacji Przedmiotu Umowy, które przekaże 
ZAMAWIAJĄCEMU wraz z wszelkimi prawami niezbędnymi do jego eksploatacji i ewentualnej modernizacji, 
- posiada odpowiednie doświadczenie, zdolności i konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy,  
- podzlecając wykonanie części Przedmiotu Umowy swoim Podwykonawcom ponosić będzie pełną 
odpowiedzialność za ich działanie bądź zaniechanie, tak jak za własne działanie bądź zaniechanie, 
- oświadcza, że dostarczane w ramach Umowy urządzenia, wyposażenie i materiały będą spełniały 
wymogi organizatorów targów oraz Zamawiającego i będą wolne od wad prawnych, 
- oświadcza, że zarówno poziom techniczny, jak i jakość dostarczonych urządzeń, wyposażenia i 
materiałów będzie na wysokim poziomie. 
Strony uzgadniają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki wynikające z tego 
Umowy są zgodne z przepisami prawa obowiązującego w Polsce oraz że każda ze Stron w swoim zakresie ma 
warunki techniczne i finansowe wystarczające do spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z tego 
Umowy. 



 
 

  

 

DEFINICJE 

ZAMAWIAJĄCY - Flukar Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Uniwersyteckiej 13, 
40-007 Katowice 

WYKONAWCA - ………………………………………………………………………………. 

Przedmiot Umowy – zaprojektowanie, wykonanie, montaż i demontaż, utrzymanie i obsługę techniczną 
stoiska na wynajętej przez Zamawiającego powierzchni targowej. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy 
określa zapytanie ofertowe wraz z wszystkimi załącznikami oraz ofertą Wykonawcy złożoną w wyniku 
zapytania ofertowego. 

Dostawy - oznacza wszelkie urządzenia, instalacje, wyposażenie, materiały, prawa i inne produkty niezbędne 
do Realizacji Przedmiotu Umowy, które WYKONAWCA zobowiązany jest zakupić i dostarczyć w celu 
wykonania Umowy. 

Realizacja Przedmiotu Umowy - oznacza wszystkie czynności prowadzone i podejmowane 
przez WYKONAWCĘ w celu wykonania Przedmiotu Umowy. W szczególności WYKONAWCA odpowiada 
za całość wykonywanych Dostaw i Usług koniecznych dla wykonania Przedmiotu Umowy. 

Strony - oznacza ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ. 

Umowa - oznacza uzgodnione w formie pisemnej pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCĄ warunki 
wykonania Przedmiotu Umowy, tj. dokument pod nazwą „Umowa” wraz ze wszystkimi Załącznikami, które 
stanowią jedną integralną całość. Zwana również „Kontraktem”. 

Teren Realizacji - oznacza przestrzeń, miejsca i place, które zostały/zostaną wskazane WYKONAWCY przez 
ZAMAWIAJĄCEGO na ustalony okres w celu Realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności wynajęta 
od organizatora powierzchnia wystawiennicza. 

Cena Umowy - oznacza Cenę Umowy brutto w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. 
o cenach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 385) w PLN za wykonanie Przedmiotu Umowy. Cena Umowy netto jest 
to Cena Umowy bez podatku VAT, który naliczany będzie przez WYKONAWCĘ w fakturach VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Cena Umowy netto jest stała w okresie realizacji Umowy i może ulec zmianie 
wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w Umowie za pisemną zgodą obu stron. 

Straty Bezpośrednie - obok znaczenia ustawowego szkody, oznaczają także szkodę 
w osobach lub w mieniu jednej ze Stron Umowy lub osób, z pomocą których realizowany jest Przedmiot 
Umowy, jak również osób, którym wykonanie Przedmiotu Umowy zostało powierzone, powstałe w wyniku 
nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań umownych przez jedną ze Stron Umowy, 
w szczególności także utracone korzyści. 

Rażące Zaniedbanie - oznacza każde zachowanie WYKONAWCY naruszające zasady najwyższej staranności 
przy wykonywaniu Umowy ocenianej przez kryterium zawodowego charakteru WYKONAWCY, a także 
szczególne przypadki Rażącego Zaniedbania. 

Forma pisemna - obok znaczenia nadanego przez przepisy prawa oznacza także sposób przekazywania 
wszelkich dokumentów związanych z niniejszym Umową. 



 
 

  

 

Dokumentacja WYKONAWCY - oznacza wszelkie rysunki, plany, schematy, opisy, zestawienia, specyfikacje 
oraz instrukcje, a także wszystkie inne dokumenty techniczne, które WYKONAWCA obowiązany jest wydać 
ZAMAWIAJĄCEMU lub przedstawić organizatorom targów.   



 
 

  

 

I. PRZEDMIOT UMOWY 

I.1. Przedmiot Umowy obejmuje całość usług, dostaw i montażu w ustalonych terminach – zgodnie 
z postępowaniem ofertowym, w szczególności specyfikacją zamówienia oraz złożoną ofertą, na który składa 
się również: 
I.1.1. wykonanie i dostawę niezbędnych do Realizacji Przedmiotu Umowy dokumentów, elementów 
i urządzeń; 
I.1.2. umożliwienie osobom wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO czynnego udziału w wykonaniu 
Przedmiotu Umowy w ramach konsultacji projektu, a także czynnego ich uczestnictwa w rozwiązywaniu 
problemów, których należyte wykonanie Umowy będzie wymagało, 
I.1.3. rozładunek na Terenie Realizacji i magazynowanie dostaw, montaż i demontaż wszystkich 
elementów, utylizacja odpadów, 
I.1.4. przekazanie do użytkowania zabudowy stoiska, 
I.1.5. a także wszelkie inne niewymienione świadczenia takie jak usługi, które będą świadczone przez 
WYKONAWCĘ na jego wyłączny koszt i jakie okażą się niezbędne dla kompleksowej Realizacji Przedmiotu 
Umowy. 
I.2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami i przepisami polskimi, europejskimi oraz zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawa 
ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ppoż., BHP, ochrony środowiska i przepisami innych powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, a także wymaganiami organizatora danej imprezy targowej. 
I.3. Wytwórcą odpadów powstałych przy Realizacji Przedmiotu Umowy, jest WYKONAWCA, który 
zobowiązuje się prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującym przepisami, wymogami 
organizatora targów na własny koszt. 

II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
II.1. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy: 
II.1.1. przekazanie Terenu Realizacji WYKONAWCY wraz z dokumentacją upoważniającą do korzystania 
z niego przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, 
II.1.2. dokonywanie płatności zgodnie z zapisami Umowy, 
II.1.3. współdziałanie z WYKONAWCĄ, w tym udzielanie terminowych odpowiedzi w sprawach związanych 
z Realizacją Przedmiotu Umowy, dotyczących bieżących uzgodnień, pozwoleń, dokumentacji, 
obowiązujących procedur, BHP, ppoż. oraz innych rzeczy, jak ustalono w treści Umowy, 
II.1.4. dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy w terminie zgodnym z postanowieniami Umowy.  



 
 

  

 

III. KOMPLETNOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

III.1. WYKONAWCA oświadcza, iż rozumie, że zakres wskazany w przyjętej do realizacji ofercie stanowi 
kompletny Przedmiot Umowy w zakresie technicznym oraz funkcjonalno-użytkowym i zrzeka się 
ewentualnego zarzutu pozwalającego mu się uchylić od wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części albo 
pozwalającego mu się ewentualnie domagać dodatkowego wynagrodzenia, w szczególności przez taką 
wykładnię, że pominięcie jakiegoś elementu/pozycji w zakresie Przedmiotu Umowy mogło być odebrane jako 
rezygnacja lub świadome wyłączenie jego wykonania. 

III.2. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z wymogami obowiązującymi na Terenie Realizacji i jego 
otoczeniem oraz że uzyskał wszelkie potrzebne mu informacje i uznaje je za wystarczające dla wykonania 
Przedmiotu Umowy. 

III.3. W konsekwencji powyższych oświadczeń WYKONAWCA zrzeka się ewentualnych roszczeń 
o dodatkowe wynagrodzenie, czy też żądania zmiany uzgodnionej daty zakończenia wykonania 
poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy. 

III.4. WYKONAWCA oświadcza, że nawet w przypadku pominięcia jakiegokolwiek elementu/pozycji 
koniecznego dla właściwego wykonania Przedmiotu Umowy, to znaczy realizacji usług w zgodzie z dobrą 
wiedzą i praktyką oraz zapewniającej funkcjonalność rozwiązań, będzie on wykonany / dostarczony 
w umówionej Cenie Umowy i we właściwym dla montażu i terminów imprez targowych czasie. Te pozycje 
Dostaw bądź Usług, które są konieczne do właściwego wykonania usługi, a nie zostały wyspecyfikowane 
w przedstawionej i przyjętej do realizacji ofercie, uznaje się za Dostawy, bądź Usługi objęte Ceną Umowy 
i zakresem Przedmiotu Umowy. 

III.5. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy siłami własnymi oraz przy pomocy 
Podwykonawców. W przypadku skorzystania z pomocy Podwykonawców, zostaną oni wskazani 
ZAMAWIAJĄCEMU (jeśli nie zostali wskazani w ofercie – co najmniej drogą mailową). 

III.6. STRONY ustalają, iż z ważnych powodów każda ze STRON może domagać się zmiany 
PODWYKONAWCY. Zmiana ta wymaga zgody obu STRON. W szczególności za ważny powód uważać się będzie 
okoliczność utraty przez danego Podwykonawcę zdolności do wykonania zobowiązania z uwagi na jego 
problemy finansowe, organizacyjne lub techniczne. 

III.7. WYKONAWCA oświadcza, że zobowiązuje się wskazać ZAMAWIAJĄCEMU wszystkich 
podwykonawców, a w przypadku niewskazania Podwykonawcy ponosić będzie samodzielnie i wyłącznie 
pełną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za ten zakres robót (wykonany przez niewskazanego 
Podwykonawcę) i za poniesioną w ten sposób szkodę ZAMAWIAJĄCEGO. 

III.8. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, 
a w szczególności jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników 
kontroli w protokołach sporządzanych z udziałem WYKONAWCY. 

III.9. ZAMAWIAJĄCY ma prawo zgłaszać uzasadnione zastrzeżenia i żądać od WYKONAWCY usunięcia 
z Terenu realizacji każdej osoby, która zdaniem ZAMAWIAJĄCEGO zachowuje się niewłaściwie lub jest 
niekompetentna lub niedbała w wykonaniu swojej pracy lub której obecność na terenie realizacji zamówienia 
jest uznana przez ZAMAWIAJĄCEGO za niepożądaną. 



 
 

  

 

III.10. Strony postanawiają, iż WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania, swoich Podwykonawców i wynikające z tego niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
tak samo, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania WYKONAWCY. 

IV. CENA UMOWY 

IV.1. Strony ustalają, że Cena Umowna skalkulowana została przez WYKONAWCĘ i zaakceptowana przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. W szczególności WYKONAWCA ponosi ewentualne koszty i ryzyko związane 
ze sprowadzeniem zamówionego lub zakupionego przez niego towaru na Teren Realizacji (m. in. zabudowy 
stoiska, materiałów reklamowych itp.), wyładowaniem towaru ze środków transportu w miejscu 
przeznaczenia wraz z realizacją obowiązków celnych (tj. wraz z przeprowadzeniem stosownych formalności 
celnych i poniesienia opłat z nimi związanych, jak również zapłaty cła, podatków i innych obciążeń z tego 
tytułu – jeśli dotyczy). Ubezpieczenie Dostaw podczas transportu do miejsca przeznaczenia aż do ich 
zainstalowania leży także w gestii WYKONAWCY. 
IV.2. Cena Umowna netto uwzględnia m.in.: dostawy, montaż i demontaż Przedmiotu Umowy na Terenie 
Realizacji, przy zapewnieniu bezpiecznego, efektywnego i niezawodnego użytkowania Przedmiotu Umowy 
z uwzględnieniem wymogów organizatora danych targów. 
IV.3. Cena Umowna netto obejmuje również wszystkie opłaty bankowe, ubezpieczenia, przeszkolenie 
personelu ZAMAWIAJĄCEGO, zorganizowanie, wyposażenie całości infrastruktury dla wykonania Przedmiotu 
Umowy, dostawy mediów, a także części szybkozużywających się i części zamiennych, jak również niezbędne 
narzędzia specjalistyczne do prowadzenia koniecznych prac naprawczych w czasie danej imprezy targowej.  
IV.4. Cena Umowna netto jest stała i nie podlega eskalacji, za wyjątkiem korekt przewidzianych w Umowie. 

IV.4.1. Cena Umowna netto wynosi …………………………………………….…………..……. złotych, słownie: 
…………………………… 

IV.4.2. Podatek VAT będzie doliczany przez WYKONAWCĘ w fakturach VAT zgodnie z obowiązującymi 
w Polsce przepisami w dniu wystawiania faktur VAT. 

IV.4.3. Cena umowna brutto oznacza Cenę Umowy brutto w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 
lipca 2001 r. o cenach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 385) w złotych polskich, a dla obliczeń, które wymagają 
przejęcia ceny umownej brutto przyjmować się będzie kwotę ……………………………………………………………. 
złotych, słownie: …… 

W zakresie Przedmiotu Umowy i Ceny Umowy uwzględnione zostały wszystkie wymagania ZAMAWIAJĄCEGO 
zawarte w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i przyjętej do realizacji ofercie. 

V. TERMINY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

V.1. Walutą płatności i rozliczenia Umowy jest złoty polski. 

V.2. Podstawą wystawienia faktury VAT przez WYKONAWCĘ będzie zakończenie realizacji usług 
dotyczących danej imprezy targowej, potwierdzone podpisanym przez obie strony protokołem odbioru.  

V.3. Zapłata będzie dokonywana na konto bankowe WYKONAWCY wskazane na fakturze, o ile inne 
warunki (np. gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe/inne przedstawione przez WYKONAWCĘ) nie będą 
wymagały zapłaty na inne konto. 



 
 

  

 

V.4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić kwotę prawidłowo wystawionej faktury VAT 
w terminie 7 dni od daty doręczenia mu jej przez WYKONAWCĘ. Wykonawca na wszelkich dokumentach zw. 
z wykonaniem niniejszego zamówienia, w szczególności na wystawionych dokumentach księgowych - 
fakturach odniesienia do niniejszej umowy oraz informacji: 

Wydatek zrealizowany w ramach projektu LIFE EMU NEW - LIFE 14 ENV/PL/000370 pn. 
Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych 
nanostrukturami z polimerów odpadowych 

V.5. Za datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 

V.6. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada numer 
identyfikacji podatkowej NIP 684-262-30-29. 

V.7. WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT upoważnionym do wystawienia faktur VAT. 

V.8. ZAMAWIAJĄCY pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących 
ZAMAWIAJĄCEGO i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie.  

V.9. Podpisanie protokołów odbioru będzie się odbywać w następujący sposób: 
V.9.1.  po wykonaniu zabudowy WYKONAWCA lub jego przedstawiciel przekaże ZAMAWIAJĄCEMU 
protokolarnie stoisko wraz z wymaganymi elementami, w przypadku konieczności dokonania poprawek itp. 
– wszystkie elementy wymagające interwencji WYKONAWCY zostaną wyszczególnione w protokole 
ze wskazaniem terminu usunięcia wad, poprawy itp. (sposób i czas usunięcia usterek musi uwzględniać 
możliwość korzystania ze stoiska w zaplanowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie); 
V.9.2.  po zakończeniu imprezy targowej Strony podpiszą protokół potwierdzający wykonanie usług 
i dostaw; 
V.9.3.  ZAMAWIAJĄCY może odmówić podpisania protokołu odbioru, o którym mowa powyżej, podając 
przyczyny oraz specyfikując prace i wymagania ZAMAWIAJĄCEGO, które nie zostały przez WYKONAWCĘ 
zrealizowane lub nie zostały zrealizowane w terminie czy w sposób uprzednio umówiony. O odmowie 
podpisania protokołu ZAMAWIAJĄCY informuje WYKONAWCĘ na piśmie – wskazując stosowne uzasadnienie. 
W takim przypadku WYKONAWCA pokryje wszelkie udokumentowane i uzasadnione koszty dodatkowe 
poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO wynikające z nieprawidłowości w realizacji usług i dostaw. 
 
V.10. Protokół Odbioru powinien być podpisany przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ w jednej 
oznaczonej dacie, jednakże w celu uniknięcia nieporozumień przyjmuje się, że faktyczną datą podpisania 
Protokołu Odbioru jest data jego podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

V.11. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY bezzasadnie nie podpisze Protokołu Odbioru i nie odmówi w formie pisemnej 
podpisania Protokołu w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, to uznaje się, że Protokół Odbioru został przez 
ZAMAWIAJĄCEGO podpisany w ostatnim dniu tego terminu bez zastrzeżeń. W takim wypadku WYKONAWCA 
podpisze Protokół Odbioru jednostronnie i dokona stosownej adnotacji w treści Protokołu Odbioru. 

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 



 
 

  

 

VI.1. Strony ustalają terminy realizacji poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w postępowaniu ofertowym i przyjętej do realizacji ofercie, a także innymi uzgodnieniami 
dokonywanymi w toku realizacji. 

VI.2. ZAMAWIAJĄCY w uzgodnieniu z WYKONAWCĄ ma prawo do wprowadzenia zmian w Harmonogramie 
Realizacji Przedmiotu Umowy. 

VII. DOKUMENTACJA 

VIII.1. ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA upoważnieni są do używania i kopiowania przekazywanej sobie 
wzajemnie dokumentacji tylko dla potrzeb realizacji Umowy z zachowaniem poszanowania praw autorskich 
bez dodatkowych opłat oraz z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnicy 
przedsiębiorcy. 
VIII.2. Na mocy Umowy i w ramach Ceny Umowy, WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO, 
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, Prawa Własności Intelektualnej do Dokumentacji utrwalonej 
na jakimkolwiek nośniku („Dokumentacja”). 
VIII.3. W zakresie praw autorskich, przeniesienie nastąpi na wszelkich polach eksploatacji znanych 
w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności na polach eksploatacji określonych w art. 50 
i art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr. 
90 poz. 631 ze zm.) ("Ustawa") oraz na innych wymienionych polach eksploatacji: 
- wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Dokumentacji w związku z realizacją Umowy, 
- wprowadzanie do obrotu, użyczenia, najmu oryginałów Dokumentacji lub ich egzemplarzy, 
- wprowadzanie i rozpowszechnianie Dokumentacji w sieciach teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, 
- utrwalanie oraz nagrywanie Dokumentacji jakąkolwiek dostępną techniką, w tym za pomocą zapisu 
cyfrowego, magnetycznego lub utrwalania papierowego na jakimkolwiek nośniku, 
- przeprowadzanie testów i innych badań dokumentacji lub w oparciu o dokumentację, 
- użycie Praw Własności Intelektualnej przez spółki należące do grupy kapitałowej ZAMAWIAJĄCEGO lub ich 
pracowników. 
VIII.3.1. Z chwilą przeniesienia na ZAMAWIAJĄCEGO praw, o których mowa powyżej, WYKONAWCA udzieli 
ZAMAWIAJĄCEMU zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań dóbr tam 
wskazanych, w rozumieniu art. 2 Ustawy, 
VIII.3.2. Strony zgodnie postanawiają, że przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz innych praw, 
o których mowa powyżej oraz w innych postanowieniach Umowy nastąpi w ramach ceny Umowy 
i WYKONAWCY nie będzie z tego tytułu przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

VIII. TRANSPORT, OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE DOSTAW – DOKUMENTY WYSYŁKOWE 

VIII.1. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich zezwoleń oraz uzyskania ewentualnych 
licencji eksportowych koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty dokumentacji i jej uzyskania 
obciążają WYKONAWCĘ. 
VIII.2. WYKONAWCA zastosuje opakowanie Dostaw zapewniające ich ochronę przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem w czasie załadunku, transportu, ewentualnie przeładunków aż do rozładunku na Terenie 
Realizacji. 
VIII.3. Jeżeli przesyłka (lub jej część) ulegnie uszkodzeniu/zagubieniu w czasie transportu - WYKONAWCA 
wymieni uszkodzony lub dostarczy zagubiony w czasie transportu element lub jego część w terminie nie 
powodującym opóźnienia mającego wpływ na udział ZAMAWIAJĄCEGO danej imprezie targowej. 



 
 

  

 

VIII.4. WYKONAWCA zobowiązuje się świadczyć usługi oraz dostarczyć elementy przedmiotu Umowy 
w miejscach odbywania się wskazanych targów. 
IX.5. WYKONAWCA na swój koszt dokonuje utylizacji opakowań bezzwrotnych czy elementów zabudowy, 
ekspozycji. Utylizacja musi być dokonywana przez WYKONAWCĘ zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w danym miejscu, zasadami ustalonymi przez organizatora targów. 

IX. KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 

IX.1. Niezależnie od innych ustaleń ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony według swego uznania 
do kontroli stanu realizacji Umowy w każdej, dowolnej fazie jego trwania. 
IX.2. Kontrola nie może powodować jakichkolwiek utrudnień w działalności WYKONAWCY, 
w szczególności nie może powodować utrudnień, opóźnień czy zmian w pracach WYKONAWCY. 

X. REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY 

X.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zabudowy stoiska zgodnie z zaakceptowanym przez 
ZAMAWIAJĄCEGO projektem, jak również zgodnie z zasadami określonymi przez organizatora targów. 
X.2. Wykonawca zobowiązany jest do bezpośredniego skontaktowania się z organizatorami targów, 
celem dokonania czynności formalnych związanych z techniczno-organizacyjnym wykonaniem zabudowy 
stoiska i jego funkcjonowaniem.  
X.3. Wszystkie elementy oprawy graficznej znajdujące się na stoisku oraz materiałach promocyjnych powinny 
uwzględniać wymogi ZAMAWIAJĄCEGO oraz zobowiązania dotyczące informacji i promocji wynikające 
z dofinansowania projektu – zgodnie z dokumentacją przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
X.4. Wykonawca wykona zabudowę stoiska własnymi siłami i z własnych materiałów w godzinach 
uzgodnionych z ZAMAWIAJĄCYM i organizatorem targów, przy czym użyte do zabudowy materiały będą 
wysokiej jakości i będą posiadały odpowiednie atesty obowiązujące w miejscu odbywania się imprezy 
targowej. 
X.5. Stoisko wystawiennicze będzie kompletne, wyposażone w co najmniej instalację elektryczną, 
oświetlenie, niezbędne przyłącza oraz media. 
X.6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt transportu 
wyposażenia stoiska (stojaki, sprzęt, urządzenia oraz wszelkie inne składniki wyposażenia stoiska objęte 
przedmiotem Umowy).  
X.7. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych urządzeń i instalacji 
dla dostawy i montażu poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą Umową. 
X.8. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia powierzchni wystawowej, użytej pod stoisko, 
w takim stanie, w jakim powierzchnia ta została przekazana WYKONAWCY przed zabudową stoiska. 
X.9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie demontażu stoiska zgodnie 
z regulacjami określonymi przez organizatora danych targów.   
X.10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania wszelkich usterek i wad stoiska, które 
powstaną lub ujawnią się w trakcie korzystania za stoiska przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
X.11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów i norm dotyczących BHP 
i przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu położenia stoiska targowego. 
X.12. Wszelkie czynności, zarówno wymienione w Umowie, jak i w niej nie wymienione, a które są 
konieczne przy realizacji przedmiotu Umowy, są podejmowane przez WYKONAWCĘ na własny koszt. 



 
 

  

 

X.13. Wykonawca zobowiązuje się do informowania przedstawicieli Zamawiającego o wszelkich 
przeszkodach niezależnych od Wykonawcy a uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie niniejszej 
umowy nie później niż w dniu zaistnienia takiej przyczyny oraz dokonywania z nimi wszelkich uzgodnień 
związanych z realizacją umowy. 

 
XI. PORZĄDKOWANIE TERENU REALIZACJI 

XI.1. WYKONAWCA zobowiązuje się do demontażu stoiska i uporządkowania Terenu Realizacji w terminie 
i zgodnie z wymogami organizatora targów. Wszelkie koszty związane z nieuporządkowaniem lub 
niedochowaniem terminu wskazanego przez organizatora obciążają WYKONAWCĘ. 
XI.2. Użyte do realizacji zlecenia elementy zabudowy i wyposażenia po zakończeniu imprezy targowej 
pozostają własnością Wykonawcy. 
XI.3. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób wykorzystać stoiska 
do jakiejkolwiek innej promocji niezwiązanej z przedmiotem Umowy. 

XII. GŁÓWNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY 

XII.1. WYKONAWCA jest w pełni odpowiedzialny za swoich pracowników na Terenie Realizacji, 
a w szczególności: 

XII.1.1. WYKONAWCA dokona własnych uzgodnień dotyczących transportu, zakwaterowania i wyżywienia 
dla swoich pracowników, 
XII.1.2. WYKONAWCA będzie korzystał z własnej ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z ubezpieczeń 
zawartych przez WYKONAWCĘ w związku z dostawą, montażem, demontażem i obsługą przedmiotu 
zamówienia, delegacjami pracowników, 
XII.1.3. Pracownicy WYKONAWCY będą przeszkoleni w zakresie BHP i będą ich bezwzględnie przestrzegać, 
a także będą zobowiązani do zapoznania się oraz przestrzegania szczególnych przepisów porządkowych i BHP 
obowiązujących na danym Terenie Realizacji, w szczególności Regulaminów i zasad ustalonych przez 
organizatora danej imprezy targowej. 
XII.1.4. Z wewnętrznymi zasadami ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie organizacji stoiska wystawienniczego 
pracownicy WYKONAWCY zostaną zapoznani przed wejściem na Teren Realizacji. 
XII.1.5. WYKONAWCA odpowiada za uzyskanie ewentualnych pozwoleń na pracę dla swoich pracowników, 
ich ubezpieczenie społeczne, rejestrację podatkową oraz zapłacenie stosownych podatków odpowiednim 
władzom, a także rozliczenie ich podróży służbowych. 
XII.1.6. Wszelkie informacje lub dane uzyskane przez WYKONAWCĘ w związku z wykonywaniem umowy, 
w tym informacje handlowe, marketingowe ZAMAWIAJĄCEGO stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
ZAMAWIAJĄCEGO w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153 ,poz. 1503 ze zmianami) i nie mogą być ujawnione osobom trzecim bez pisemnej zgody 
ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem nieważności lub wykorzystane we własnej działalności WYKONAWCY, chyba 
że są one powszechnie znane. 
XII.2. Jeżeli przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, WYKONAWCA wyrządzi ZAMAWIAJACEMU swym 
działaniem szkodę majątkową, zobowiązany jest do jej naprawienia bądź zapłaty równowartości 
uszkodzonego mienia.  

XIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, DOCHOWANIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORCY 
XIII.1. WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o znanych mu 
nowościach technicznych, modyfikacjach i ulepszeniach, jakie mogą być wprowadzone do Przedmiotu 



 
 

  

 

Umowy (i jego elementów). ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo decyzji co do wprowadzenia zmian 
do Przedmiotu Umowy. W przypadku wprowadzenia nowości technicznych do Przedmiotu Umowy, Strony 
uzgodnią i sporządzą Aneks do niniejszego Umowy. 
XIII.2. WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEGO, że Dostawy i Usługi, objęte Umową nie naruszają 
żadnych praw osób trzecich w tym wynikających z patentów, projektowych, znaków chronionych itp., 
zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. WYKONAWCA oświadcza, że jest upoważniony do korzystania 
z praw własności intelektualnej lub przemysłowej w zakresie koniecznym do realizacji Przedmiotu Umowy 
albo jest uprawniony do dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do projektów. 
XIII.2.1. WYKONAWCA będzie zabezpieczał i chronił ZAMAWIAJĄCEGO przed roszczeniami, szkodami, 
wydatkami, krokami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi 
naruszaniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych 
z Realizacją Przedmiotu Umowy. 
XIII.2.2. Jednocześnie WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia wyrządzonych szkód, 
tj. do pokrycia wszelkich zasadnych roszczeń, szkód, wydatków spowodowanych naruszeniem praw 
patentowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich. 
XIII.2.3. WYKONAWCA będzie bronił ZAMAWIAJĄCEGO w każdym procesie sądowym, który może być 
wszczęty przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU za domniemane naruszenia praw własności w zakresie realizacji 
Przedmiotu Umowy, i o tyle, o ile ma to związek z wykonaniem niniejszego Umowy przez WYKONAWCĘ. 
WYKONAWCA zobowiązuje się zabezpieczyć ZAMAWIAJĄCEGO przed stratami lub szkodami, które mogą być 
poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO w wyniku jakichkolwiek tego rodzaju powództw lub roszczeń 
o naruszenie praw własności w ww. zakresie. 
XIII.2.4. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek roszczenia lub akcji prawnej przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU 
przez osoby trzecie, wynikającego z naruszenia tego co wyżej określono, WYKONAWCA jest zobowiązany 
do poniesienia wszystkich kosztów i wydatków niezbędnych dla celowego dochodzenia swoich praw i celowej 
obrony, jakie musiałby ponieść ZAMAWIAJĄCY oraz kosztów ewentualnych odszkodowań czy kar. 
XIII.3. Żadna ze Stron nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawniać treści Umowy, 
specyfikacji, planów, rysunków, wzorów itd., ani też informacji dostarczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO 
lub WYKONAWCĘ, a związanych z Umową żadnym osobom, za wyjątkiem osób zatrudnionych 
lub zaangażowanych w charakterze doradców przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ w celu realizacji 
Umowy lub kiedy jest to wymagane przepisami prawa.  
XIII.4. WYKONAWCA zobowiązuje się chronić wszelkie informacje zawarte w dokumentacji zarówno tej, 
którą wytworzył samodzielnie dla ZAMAWIAJĄCEGO jak i wszelkie informacje, które zostały mu przekazane 
przez ZAMAWIAJĄCEGO nawet przed zawarciem Umowy, a także i te informacje, które powziął sam 
w związku z wykonywaniem Umowy,  
XIII.5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wprowadzania klauzuli o obowiązku zachowania 
poufności przy zawieraniu jakichkolwiek umów mających na celu wykonanie niniejszego Umowy, w tym 
w szczególności umów z Podwykonawcami. 

XIV.SIŁA WYŻSZA 
XIV.1. W niniejszym Umowie „Siła Wyższa” oznacza (niezależne od Stron) takie przypadki lub zdarzenia 
zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani 
uniknąć, a które zaistnieją po wejściu Umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań 
umownych. Są to w szczególności: 
XIV.1.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub 
embarga; 



 
 

  

 

XIV.1.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub 
odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych 
oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 
XIV.1.3. rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; 
XIV.1.4. klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne. 
XIV.2. Strajki będą uznane za Siłę Wyższą, jeżeli będą to strajki generalne (w całym kraju) 
lub strajki całych gałęzi przemysłu. Za Siłę Wyższą nie będą uznane strajki umiejscowione jedynie w zakładach 
WYKONAWCY bądź też umiejscowione tylko w zakładach ZAMAWIAJĄCEGO. 
XIV.3. Trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu nie są uważane 
za Siłę Wyższą. 
 
XIV.4. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SIŁY WYŻSZEJ 
XIV.4.1. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą zostanie zakomunikowane 
Stronie drugiej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od zaistnienia / zakończenia Siły 
Wyższej, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na okoliczność wystąpienia siły wyższej. 
XIV.4.2. Każda ze Stron będzie czynić najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą 
powstać w wyniku zaistnienia Siły Wyższej. Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności Siły Wyższej 
WYKONAWCA będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, 
w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO 
o krokach, które zamierza podjąć, włącznie z takimi alternatywnymi metodami realizacji, jakie nie zostaną 
uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Najpóźniej w ciągu 21 dni od zaistnienia Siły Wyższej Strony spotkają się 
w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki działania Siły Wyższej. 
XIV.4.3. Czas trwania Siły Wyższej będzie czasem, na który wykonanie Umowy będzie zawieszone. Jeżeli 
zawieszenie trwa dłużej niż 60 dni, tj. jeżeli okoliczności Siły Wyższej utrzymują się przez okres dłuższy niż 60 
dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to niezależnie od tego, że WYKONAWCA 
może mieć z tego powodu przyznane przedłużenie czasu wykonania zobowiązań umownych, to każda 
ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej Powiadomienia o tym, czy Umowę wykona. W przypadku, 
gdyby wykonanie Umowy okazało się niemożliwe z powodu siły wyższej, Strony zobowiązane są do dokonania 
wzajemnych rozliczeń. WYKONAWCY należne będzie wynagrodzenie i zwrot kosztów za już wykonane 
i odebrane prace/dostawy. 
 

XV. ZAWIESZENIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
XV.1. ZAMAWIAJĄCY może z powodu Rażącego Zaniedbania ze strony WYKONAWCY nieusuniętego 
w obustronnie uzgodnionym terminie od dnia otrzymania przez WYKONAWCĘ pisemnego zawiadomienia 
od ZAMAWIAJĄCEGO o takim Rażącym Zaniedbaniu, z jednoczesnym wezwaniem do jego usunięcia zawiesić 
realizację Umowy, wysyłając do WYKONAWCY pisemną notę z podaniem: 
a) przyczyny zawieszenia z dokładnym opisem sytuacji ZAMAWIAJĄCEGO, 
b) daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia), 
c) przewidywanego czasu zawieszenia, 
d) terminu spotkania Stron (nie później niż 10 dni roboczych od daty wysłania noty o zawieszeniu), 
podczas którego uzgodnione zostaną procedury wykonania obowiązków Stron podczas zawieszenia Umowy. 
XVIII. 1.1. WYKONAWCA ma obowiązek – w przypadku otrzymania powyższej pisemnej noty 
ZAMAWIAJĄCEGO – niezwłocznie zawiesić realizację Umowy na taki okres czasu, jaki ZAMAWIAJĄCY 
w pisemnej nocie uznał za konieczny. 



 
 

  

 

XVIII. 1.2. Jeżeli w trakcie zawieszenia Umowy WYKONAWCA niezwłocznie usunie Rażące Zaniedbanie oraz 
jego skutki, ZAMAWIAJĄCY wznowi realizację Umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni, ale nie dłuższym niż 
14 dni od usunięcia Rażącego Zaniedbania. ZAMAWIAJĄCY, po zawieszeniu Umowy z powodów, jakie opisano 
wyżej, zrealizuje wszystkie należne na rzecz WYKONAWCY płatności za dokonane Dostawy i Usługi. 
XVIII. 1.3. WYKONAWCA w okresie zawieszenia realizacji Umowy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru 
w zakresie zabezpieczenia Dostaw i wykonanych Usług, niezależnie od tego, czy znajdują się one na Terenie 
Realizacji, czy też gdziekolwiek indziej. 

XV.2. PRZYPADKI I PROCEDURA ODSTĄPIENIA 
XV.2.1. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpienia od Umowy z powodu Rażącego Zaniedbania ze strony 
WYKONAWCY składając stosowne oświadczenie. Zapłata ceny nastąpi za już wykonany i odebrany zakres 
prac. Przed odstąpieniem ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest wezwać WYKONAWCĘ do zaprzestania 
naruszeń wyznaczając mu na to stosowny, nie krótszy niż 7-dniowy termin (nie dotyczy naruszeń 
uniemożliwiających udział w danej imprezie targowej – wtedy termin zaprzestania usunięcia jest wyznaczany 
w oparciu o termin rozpoczęcia imprezy targowej, której dotyczy naruszenie). 
XV.2.1.1. Rażące Zaniedbanie ze strony WYKONAWCY ma miejsce wtedy, gdy wystąpi chociaż jedna 
z następujących sytuacji: 
a) WYKONAWCA przekazał bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO Umowę lub jakiekolwiek wynikające z niej 
prawa, informacje lub udział w nim osobie trzeciej. Przy czym nie dotyczy to przekazania podwykonawcom 
lub podmiotowi dominującemu nad WYKONAWCĄ lub podmiotom zależnym od WYKONAWCY w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 
z późn. zm.), które mogą powstać w procesie restrukturyzacyjno – organizacyjnym WYKONAWCY, 
b) WYKONAWCA wykonuje (pomimo dwukrotnego upomnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO) swoje 
zobowiązania wynikające z Umowy z istotnym naruszeniem postanowień Umowy, obowiązujących przepisów 
prawa, wymogów organizatorów targów, uzgodnień i innych aktów wymaganych w związku z realizacją 
Umowy, 
c) WYKONAWCA nie realizuje elementów Przedmiotu Umowy w uzgodnionych terminach, co skutkuje 
brakiem możliwości uczestnictwa w targach, 
d) WYKONAWCA narusza zasady poufności określone w Umowie, 
e) Dostarczone elementy przedmiotu zamówienia, usługi nie spełniają wymogów zapytania 
ofertowego/przyjętej do realizacji oferty. 
XV.2.1.2. Jeżeli nastąpi któryś z wyżej wymienionych przypadków oraz w warunkach przewidzianych 
przepisami prawa ZAMAWIAJĄCY: 
• zawiadomi o tym WYKONAWCĘ, 
• będzie miał prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy tego 
zawiadomienia i jeśli w ciągu 7 dni od otrzymania powyższego zawiadomienia WYKONAWCA nie doprowadzi 
do wykonywania niniejszego Umowy zgodnie z jego postanowieniami lub nie odniesie się do zawiadomienia 
na piśmie. 
XV.2.1.3. Po otrzymaniu od ZAMAWIAJĄCEGO informacji o odstąpieniu od Umowy, WYKONAWCA 
bezpośrednio po lub w dniu podanym w odstąpieniu: 
a) wstrzyma dalszą realizację Umowy, poza Dostawami czy Usługami określonymi przez 
ZAMAWIAJĄCEGO w odstąpieniu od Umowy, koniecznymi dla zabezpieczenia Przedmiotu Umowy; 
b) wycofa swoich pracowników przebywających na Terenie Realizacji, stosownie 
do fazy realizacji Umowy; 



 
 

  

 

c) przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie przysługujące ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie Umowy 
prawa dotyczące Przedmiotu Umowy, stosownie do stopnia realizacji Umowy na dzień odstąpienia od 
Umowy; 
d) dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU całą wykonaną i posiadaną dokumentację techniczną, rysunki, 
specyfikacje i inne dokumenty związane z realizacją Przedmiotu Umowy na każdym jego etapie, stosownie 
do stopnia realizacji Umowy na dzień odstąpienia od Umowy i niezbędne do zakończenia realizacji Umowy 
przez ZAMAWIAJĄCEGO. Zapłata za wykonaną dokumentację nastąpi w oparciu o Protokół podpisany przez 
obie strony. 
XV.2.1.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie 
z postanowieniami określonymi w niniejszej Umowie, ZAMAWIAJĄCY może zakończyć realizację we własnym 
zakresie lub zatrudniając osobę trzecią z wykorzystaniem dokumentacji/projektów, jakie zostały mu 
przekazane i w tym zakresie skutek odstąpienia nie dotyczy praw do tej dokumentacji/projektów.  
XV.2.1.5. W wyniku odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z powodu Rażącego Zaniedbania 
ze strony WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY kończąc sam (lub zatrudniając osobę trzecią) realizację Umowy, 
ustali koszt niezbędnych Dostaw i Usług informując o tym WYKONAWCĘ. 
XV.2.1.6. Odstąpienie od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO nie pozbawi ZAMAWIAJĄCEGO możliwości 
dochodzenia przez niego odszkodowania z tytułu szkód wywołanych jak i nie pozbawia prawa do naliczenia 
kar umownych, z wyłączeniem opóźnień, na zasadach niniejszego umowy. 

XV.2.1.7. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy także z przyczyn innych niż Rażące Zaniedbanie 
WYKONAWCY: 
a) jeżeli zawieszenie realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY trwa dłużej niż 30 dni lub 
tak długo, iż zagrożona jest realizacja kolejnych etapów zamówienia, 
b) jeżeli działanie Siły Wyższej dotyczącej WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO trwa dłużej niż 60 dni, 
c) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości WYKONAWCY, a postępowanie w sprawie rozpatrzenia 
tego wniosku nie zostanie zakończone w terminie 120 dni (takie odstąpienie nie pozbawi ani nie ograniczy 
praw, które ZAMAWIAJĄCY nabył na podstawie Umowy). 
XV.2.1.8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie ZAMAWIAJĄCEGO, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ZAMAWIAJĄCY 
może wypowiedzieć Umowa w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a w takim 
przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy 
i złożonych zamówień u dostawców oraz podwykonawców. 

XV.2.2. Sprawy kosztów oraz zmian postanowień Umowy (w tym Ceny Umowy) z tytułu zawieszenia Umowy 
lub odstąpienia od Umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze obustronnych negocjacji. 

XV.2.3. We wszystkich przypadkach kiedy Umowa przewiduje prawo odstąpienia Strony mogą według 
swojego wyboru także wypowiedzieć Umowę z 30 dniowym terminem wypowiedzenia. 

XVI. WEJŚCIE UMOWY W ŻYCIE 

XVI.1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie Strony. 

XVI.2. Od daty zawarcia Umowy biegną terminy realizacji określone w Umowie. 

XVII. POSTANOWIENIA OGÓLNE 



 
 

  

 

XVII.1. Umowa niniejsza będzie realizowana w oparciu o prawo polskie. 

XVII.2. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym m.in. nie jest zobowiązany do pokrycia 
szkód, grzywien, opłat karnych lub innych wydatków) z tytułu nieprzestrzegania przez WYKONAWCĘ 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a gdyby pomimo niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCY był 
zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty i komukolwiek z takiego tytułu, to WYKONAWCA zobowiązuje 
się zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU tą kwotę bez względu na inne postanowienia o ograniczeniu 
odpowiedzialności odszkodowawczej. 

XVII.3. WYKONAWCA nie może bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, natomiast ZAMAWIAJĄCY 
może ewentualnie przenieść te prawa na swoje podmioty zależne. 

XVII.4. WYKONAWCA nie może powierzyć całości Umowy jednemu (innemu) Wykonawcy. 

XVII.5. Jeśli zmieni się nazwa lub status którejś ze Stron w czasie ważności Umowy, to  
wszelkie prawa i obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY zostaną przeniesione na jego prawnego 
następcę bez zwolnienia danej Strony z odpowiedzialności za wykonanie Umowy. 

XVII.6. Warunki Umowy są wiążące dla obu Stron. 

XVII.7. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, fakt ten nie wpływa na inne postanowienia 
Umowy. 

XVII.8. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień tej Umowy lub zmiany w przepisach stworzą 
sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony zobowiązują się wspólnie ustalić zapis mający efekt prawny 
i handlowy możliwie najbardziej zbliżony do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywający brakujące 
postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów i założeń Umowy. 

XVII.9. W przypadku przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ, korzystnych z punktu widzenia 
racjonalności kosztów, funkcjonalności, zostaną one przeanalizowane przez ZAMAWIAJĄCEGO i w przypadku 
ich zaakceptowania zostaną w formie Aneksu wprowadzone do Umowy. 

XVII.10.  Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

XVII.11.  Wszelkie dokumenty wymagane w ramach niniejszego Umowy będą przekazywane 
osobiście, kurierem, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres drugiej Strony podany poniżej w następujący 
sposób: 

XVII.11.1. dokumenty doręczane osobiście będą uważane za odebrane w dniu doręczenia, 
pod warunkiem pisemnego potwierdzenia tego faktu przez Stronę adresata, 

XVII.11.2. dokumenty przesłane pocztą będą zawsze przesyłane listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru, 

XVII.11.3. dokumenty przesłane pocztą elektroniczną zostaną następnie przesłane pisemnie listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub dostarczone osobiście. 



 
 

  

 

Za moment dostarczenia dokumentu otrzymanego przez Stronę w dniu roboczym w godz. 8.00. – 15.00. 
przyjmuje się moment jego doręczenia. Dokumenty dostarczone poza tym przedziałem czasowym traktuje 
się jako doręczone w najbliższym dniu roboczym, następującym po danym dniu. 

XVII.11.4. Każda Strona jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę pisemnie o zmianie swojego adresu 
pocztowego lub adresu poczty elektronicznej przeznaczonych do odbierania korespondencji. 

XVII.11.4.1. Adres ZAMAWIAJĄCEGO (do korespondencji): ………………………………… 

XVII.11.4.2. Adres WYKONAWCY (do korespondencji): ………………………………… 

XVII.12.  Załączniki wymienione w ostatnim punkcie niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy zapisami w Umowie a zapisami w Załącznikach - decydujące 
będą zapisy w Umowie. 

XVII.13.  Niniejszy Umowa jest sporządzony w języku polskim 2 (dwóch) egzemplarzach – po 1 
dla każdej ze Stron. 

XVII.14.  Korespondencja między ZAMAWIAJĄCYM i WYKONAWCĄ będzie prowadzona  w języku 
polskim. Wszystkie dokumenty powstające w związku z realizacją Umowy będą sporządzane w języku 
polskim. Jeżeli Strony dostarczą jakieś materiały w innym języku, będą one przetłumaczone na zlecenie 
drugiej Strony na język polski na koszt Strony, która je dostarczyła, chyba że Umowa dopuszcza dostarczenie 
takiej dokumentacji w innym języku. 

XVII.15.  Strony umawiają się, że wszystkie postanowienia Umowy, z których wynika, że mają 
obowiązywać Strony Umowy po wykonaniu Umowy albo po jego rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu 
od niego, będą w pełni obowiązywać po wystąpieniu powyższych zdarzeń. 

XVII.16.  Podpisując Umowa Strony potwierdzają, że Umowa jest dla nich w pełni zrozumiała, nie 
składają swoich podpisów pod przymusem lub innego rodzaju naciskiem oraz deklarują dobrą wolę i 
dołożenie wszelkich starań w celu właściwej realizacji postanowień niniejszego Umowy. 
XVII.17. Załączniki: 

1. Oferta nr … z dn. …  
2. … 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

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

 

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

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

………………………….., dnia ....... …………..2019 r. 


