UMOWA NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH NR RPMA.03.01.02-14-8658/17
zwana dalej „Umową”, zawarta w Krakowie w dniu ……………………... roku pomiędzy:
Helpea Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (kod pocztowy: 26-600) ul. Biznesowa 15 NIP 7962965069
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą
Zważywszy, że:
▪

Wykonawca jest doświadczonym podmiotem profesjonalnie świadczącym usługi z zakresu
doradztwa proinnowacyjnego i prorozwojowego

▪

W dniu …………………………... Wykonawca uzyskał akredytację ………………………... w zakresie
świadczenia proinnowacyjnych usług;

▪

Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie nr RPMA.03.01.02-14-8658/17 (dalej: „Wniosek o
dofinansowanie”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy) w ramach konkursu
RPMA.03.01.02-IP.01-14-047/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości,
Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, Typ
projektów Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie
bonów na doradztwo (dalej: „Konkurs”), wskutek czego pozyskał dofinansowanie dla realizacji
przedsięwzięcia polegającego na zakupie zewnętrznych usług doradczych o charakterze
prorozwojowym i proinnowacyjnym;

Strony zawierają Umowę o następującej treści:
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Wykonawca zobowiązuje się do doradztwa
w zakresie:

a. Analizę sytuacji przedsiębiorstwa i określenie najbardziej właściwych kierunków zmian w
obszarach strategii marketingowej, technologicznej i finansowej, a także pogłębioną analizę
wpływu warunków otoczenia na wybór celów strategicznych i określenie metod
zaspokojenia potrzeb głównych interesariuszy firmy Helpea
b. Opracowania planów taktycznych względem zmiany formy prawno- organizacyjnej w
sposób, który niespowoduje konieczności opodatkowania niepodzielnych zysków; zakres
doradztwa ma się odnieść do rzeczywistego problemu z określeniem możliwych wariantów i
wskazania najlepszego modelu zmian.
c. Analizę i wsparcie eksperckie względem nowych rozwiązań informatycznych
(funkcjonalności, technologii) i ich integracji z już istniejącymi systemami. Konsulting w
zakresie identyfikacji pomysłów oraz pomoc w opracowaniu dokumentacji wdrożeniowej/
funkcjonalnej niezbędnej do wdrożenia innowacji procesowej i/lub produktowej.

d. Przygotowanie raportu końcowego zawierającego ocenę ex-ante (jako ocenę/ uzasadnienie
rzeczywistego zapotrzebowania na działania będące przedmiotem projektu) i ex-post (jako
wskazanie konkretnych korzyści wynikających z wdrożenia/ przyjęcia rozwiązań)
2.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia oraz
współdziałania z nim na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

3.

Zleceniodawca zobowiązuje się do przedstawienia wszystkich posiadanych przez siebie
informacji dotyczących opracowywanej usługi oraz do czynnego uczestniczenia w
prowadzonych pracach.

4.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu z dnia 28
luty 2017 roku. Strony oświadczają, że są im znane postanowienia ww. Regulaminu.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną
Zamawiającemu ofertą (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy) oraz zakresem
tematycznym Wniosku o dofinansowanie.

6.

Planowane w ramach umowy usługi nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi
przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa, reklama

§ 2.
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 28 -02-2018 r. z możliwością
przedłużenia do 10-04-2018 r (termin nieprzekraczalny)
2. Wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody z
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych
3. Realizacja przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona przez Strony poprzez podpisanie
protokołów zdawczo-odbiorczych dokumentacji.
4. W przypadku braków lub błędów w przekazanej dokumentacji, Zamawiający ma prawo
w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji w wersji elektronicznej wnieść
zastrzeżenia dotyczące ukończonego zadania. W takim przypadku Strony uzgodnią
dodatkowy rozsądny termin na uzupełnienie lub wprowadzenie poprawek do dokumentacji.
5. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, może odmówić
przyjęcia zrealizowanych usług w całości lub w części, jeżeli:
a. W okresie trwania niniejszej umowy Zamawiający wniósł trzykrotnie zastrzeżenia
odnośnie jakości realizowanej usługi
b. Realizacja usług będzie odbywać się poza miejscem wskazanym przez
Zamawiającego, chyba że strony na piśmie ustalą inaczej.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia końcowego raportu z doradztwa objętego niniejszą
Umową nie później niż w terminie wskazanym ust.16. Strony ustalają poniższe adresy, numery
telefoniczne i adresy e-mail do doręczeń dla celów realizacji niniejszej Umowy:
●

Wykonawca: ………………………………………….

●

Zamawiający: ul. Biznesowa 15 26-600 Radom, e-mail: dominika.wozniak@helpea.pl, tel.
505987581
7. Komunikacja pomiędzy Stronami będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej, na
adresy Stron wskazane w treści niniejszej Umowy, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub
postanowienia niniejszej Umowy wymagają składania oświadczeń w formie pisemnej lub innej
formie szczególnej. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o zmianach adresów do
doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne. W
przypadku doręczenia za pomocą listu poleconego, drugie nieodebrane awizo uważa się za
doręczenie skuteczne.
8. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli do bieżących kontaktów oraz koordynacji
realizacji postanowień niniejszej Umowy:
a) Ze strony Wykonawcy: …………………………………….;
b) Ze strony Zamawiającego: p.Dominika Woźniak : e-mail:e-mail: dominika.wozniak@helpea.pl, tel.
+48 608 287 582
9. Zmiana osób właściwych do kontaktu w sprawach bieżących oraz danych teleadresowych Strony
nie stanowią zmiany Umowy, jednakże muszą być notyfikowane drugiej Stronie w formie pisemnej
lub mailowej na adresy wskazane w ust. 5 powyżej.
10. Miejscem realizacji przedmiotu niniejszej Umowy będzie siedziba Zamawiającego.
§ 3.
OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał techniczny, kadrowy i ekonomiczny
niezbędny do wykonania postanowień niniejszej Umowy oraz że usługa zostanie wykonana
przy zaangażowaniu potencjału z odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami.
2. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji
Umowy oraz do wykonania czynności określonych w niniejszej Umowie z należytą
starannością.
3. Wykonawca będzie świadczył usługi określone niniejszą Umową z wykorzystaniem własnego
sprzętu i materiałów lub należących do Zamawiającego w zależności od szczegółowych
ustaleń pomiędzy Stronami.
4. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe zapewniające możliwość wykonania
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia współpracy i wsparcia pracowników
Wykonawcy w kwestiach uzgodnionych przez Strony niniejszej Umowy, a dotyczących
świadczenia przedmiotowych usług, w szczególności udzielenia Wykonawcy we wskazanym
terminie kompletnych i rzetelnych informacji i zapewnienia skutecznej współpracy
Wykonawcy ze wszystkimi działami firmy Zamawiającego w zakresie niezbędnym do
realizacji Umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia koniecznego dostępu do źródeł informacji,
produktów i dokumentów niezbędnych do prawidłowego i należytego świadczenia
przedmiotowych usług w zakresie, w jakim Zamawiający dysponuje takimi produktami,
dokumentami lub informacjami i może je udostępnić.

7. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na przesłane przez Wykonawcę
pytania niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia przesłania
pytania. W razie braku odpowiedzi we wskazanym czasie termin wykonania Umowy zostanie
odpowiednio przesunięty – o czas opóźnienia ze strony Zamawiającego w udzieleniu
odpowiedzi.
8. Zamawiający może zażądać w każdym czasie przedstawienia mu w terminie nie krótszym niż
3 dni robocze raportu z prac już wykonanych lub będących w trakcie wykonywania.
§ 4.
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynosi:
……………... zł (słownie: ……………………………..) netto powiększonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa o podatek od towarów i usług w wysokości ustawowej obowiązującej w
dniu wystawienia faktury.
2. Podstawą do wystawiania przez Wykonawcę faktur VAT będą podpisane protokoły zdawczoodbiorcze. Rozliczenia częściowe dokonywane będą każdorazowo po podpisaniu protokołów
zdawczo-odbiorczych danej części dokumentacji (zadania).
3. Należności będą regulowane w terminach wskazanych na fakturze.
4. Wykonawca w okresie trwania Umowy gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto
wskazanych w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Kwota brutto cen
jednostkowych może podlegać zmianie jedynie w wyniku zmian powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (tj. zmian stawki podatku VAT), maksymalnie o
procentową wartość wynikającą z takiej zmiany. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga
sporządzenia aneksu do Umowy.
5. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem
Przedmiotu Umowy.
6. Płatności regulowane będą przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za datę zapłaty
przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Faktura VAT wraz z podanymi cenami jednostkowymi, winna być wystawiona i przesłana na
adres do doręczeń Zamawiającego wskazany w § 2 ust. 5 Umowy w formie pisemnej lub
drogą mailową.
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym.
§ 5.
KARY UMOWNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % łącznej ceny netto określonej dla danego
zadania określonego w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od
dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1.

2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia wynikającego z faktur za realizację
przedmiotu Umowy.
3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy.
4. Za odstąpienie od Umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto
określonego w § 4 ust. 1.
5. Za odstąpienie od Umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto
określonego w § 4 ust. 1.
6. Zapłata kar umownych będzie następowała niezależnie od faktu poniesienia szkody i jej
wysokości przez Stronę.
7. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, o ile spełnione zostały w tym
zakresie przesłanki ich naliczenia.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność tylko za bezpośrednie następstwa swoich działań lub
zaniechań oraz za rzeczywistą szkodę (stratę). Odpowiedzialność Wykonawcy oraz członków
jego organów, jego pracowników i współpracowników za szkodę spowodowaną
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy,
niezależnie od podstawy prawnej roszczeń (roszczenia kontraktowe, deliktowe lub inne)
ograniczona jest do przypadków umyślnego działania lub rażącej niedbałości oraz do
wartości 10 % wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy, chyba że w ofercie stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszej Umowy zostało określone inaczej
9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z realizacji określonych poleceń
Zamawiającego, o ile Wykonawca uprzedził Zamawiającego o ryzyku związanym
z wykonaniem jego polecenia.
10. Przy realizacji swoich zobowiązań w ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie działać
w oparciu o informacje i dokumenty przekazane przez Zamawiającego lub osoby działające w
imieniu lub na rzecz Zamawiającego. Wykonawca nie ponosi za nie odpowiedzialności i nie
jest zobowiązany do weryfikacji rzetelności, kompletności i zgodności ze stanem faktycznym i
prawnym informacji i dokumentów przekazanych przez Zamawiającego.
11. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za założenia ekonomiczne przedstawione
Wykonawcy (w tym dane wskazane we Wniosku o dofinansowanie), stanowiące podstawę
do świadczenia usług doradczych w ramach przedmiotu Umowy.
12. Bez uszczerbku dla powyższych ograniczeń odpowiedzialności, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
wynikających z Umowy w przypadku, gdy:
a) Zamawiający lub osoby działające w imieniu lub na rzecz Zamawiającego nie udostępnią
Wykonawcy niezbędnych dokumentów, informacji i danych lub zostaną one udostępnione z
opóźnieniem;
b) udostępnione przez Zamawiającego lub osoby działające w imieniu lub na rzecz Zamawiającego
dokumenty, dane i informacje są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, są niepełne lub
nieprecyzyjne;

c) Zamawiający lub osoby działające w imieniu lub na rzecz Zamawiającego nie dopełnią wskazanych
przez Wykonawcy lub wiadomych im czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla uzyskania
spodziewanego skutku danej czynności lub działania;
d) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy jest następstwem
okoliczności zależnych od Zamawiającego lub osób trzecich (organów administracji publicznej, sądów
i instytucji).
13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Zamawiającego z
opracowań i materiałów oraz innych wyników czynności doradczych, przestrzeganie przez
Zamawiającego obowiązujących przepisów prawa lub uzyskanie ewentualnych decyzji, zgód i
pozwoleń urzędowych wymaganych dla dokonania określonych czynności.
14. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się ochronić i zwolnić Wykonawcę, członków jego organów
oraz jego pracowników i współpracowników od odpowiedzialności prawnej, wszelkich szkód,
kosztów, strat lub wydatków wynikających z wszelkich roszczeń, żądań lub działań podjętych przez
jakąkolwiek osobę trzecią związanych z naruszeniem przez Zamawiającego obowiązujących
przepisów prawa, praw osób trzecich lub niniejszej Umowy.
§ 6.
OBOWIĄZYWANIE
1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, lecz nie dłuższy niż czas realizacji
Przedmiotu Umowy oraz jej rozliczenia.
2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego terminu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą Stronę, jeżeli stan zgodności z
Umową nie zostanie przywrócony w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Stronie
naruszającej Umowę pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń Umowy. Oświadczenie
o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym powinno być pod rygorem nieważności
sporządzone na piśmie oraz zawierać uzasadnienie ze wskazaniem konkretnej przyczyny
rozwiązania Umowy.
4. Za rażące naruszenie Umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej należy rozumieć m.in.
sytuację, gdy w okresie trwania niniejszej Umowy Zamawiający wniósł trzykrotnie
uzasadnione zastrzeżenia odnośnie jakości realizowanej przez Wykonawcę usługi lub gdy
Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o okres
przekraczający 14 dni.
5. Odstąpienie oraz wypowiedzenie niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
6. 6. W każdym przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca zachowuje prawo do
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy w zakresie w jakim dokumentacja
stanowiąca przedmiot Umowy została już wykonana przez Wykonawcę. W terminie 5 dni
roboczych od dnia rozwiązania Umowy z jakiegokolwiek powodu Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu raport z prac już wykonanych lub będących w trakcie wykonywania celem
ich rozliczenia w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w ofercie stanowiącej załącznik nr 2
do niniejszej Umowy.

§ 7.
PRAWA AUTORSKIE I KLAUZULA POUFNOŚCI
1. Strony zobowiązują się do nieudostępniania osobom trzecim danych, informacji i
dokumentacji, które zostały im przekazane w związku z realizacją niniejszej Umowy, a które
zostały wskazane przez Strony, jako „poufne”, chyba, że takie ujawnienie konieczne będzie
na mocy właściwych w danej sprawie przepisów prawa, przy czym szczegółowe zasady
regulować będzie odrębne porozumienie. Za „osoby trzecie” w rozumieniu niniejszego § 7
Umowy nie uważa się personelu i osób współpracujących oraz podmiotów powiązanych z
Wykonawcą.
2. Niniejsza Umowa ma charakter poufny i nie może być udostępniana przez Stronę osobom
trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
3. Wykonawca ma prawo do podawania firmy Zamawiającego w listach referencyjnych lub w
innych przykładach dotychczas zrealizowanych usług publikowanych w swoich reklamach,
ofertach i innych materiałach informacyjnych, promocyjnych i handlowych jedynie po
wyrażeniu pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie dokumentów i informacji udostępnionych
Wykonawcy jedynie w ramach realizacji zakresu niniejszej Umowy.
5. Strony ustalają, że po zapłaceniu wynagrodzenia przewidzianego na realizację konkretnego
zadania/ etapu określonego, materiały i opracowania przygotowane w ramach niniejszej
Umowy za poszczególne zadania przechodzą na własność Zamawiającego w zakresie
dokumentacji dotyczącej takiego zadania.
6. Jeżeli w wyniku realizacji niniejszej Umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą wydania przedmiotu
Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, oraz zezwala na
wykonywanie przez Zamawiającego autorskiego prawa zależnego, do powstałych w wyniku
realizacji Umowy utworów.
7. Przygotowywana przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy dokumentacja, zgodnie z
ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest przedmiotem
praw autorskich.
8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 6 obejmuje następujące
pola eksploatacji: utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji
utworu), digitalizację, wprowadzenie do pamięci komputera, sporządzenie wydruku
komputerowego, zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w
postaci elektronicznej, wprowadzenie do obrotu, w tym w postaci wydawnictwa
książkowego, dziełowego, w tym również w formie wymienno kartkowej aktualizowanej,
wydawnictwa prasowego, w formie zapisu elektronicznego na dowolnym nośniku,
nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy,
wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób
umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie
z utrwalaniem w pamięci RAM - w oryginalnej wersji językowej i w tłumaczeniu na języki
obce wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowywań i zmian układu, na
terytorium Polski oraz poza jej granicami.

9. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych
osób trzecich, spowodowanych w wyniku realizacji przez niego usług objętych Umową, a w
przypadku skierowania z tego tytułu zasadnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu,
Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia takich roszczeń osób trzecich oraz
do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu
Zamawiającemu wynagrodzenia i poniesionych z tego tytułu kosztów.
§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią:
Załącznik nr 1 – wniosek o dofinansowanie;
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy (odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2017 roku).
2. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie i
sposobie realizacji przedmiotu Umowy, obiektywnych przyczyn niezależnych od Stron, w przypadku,
gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu Umowy. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niemożliwości terminowego wykonania
postanowień niniejszej Umowy na skutek zdarzeń mających charakter siły wyższej. W rozumieniu
niniejszej Umowy siła wyższa oznacza niezależne od woli Strony zdarzenie uniemożliwiające
wykonanie jej zobowiązań wynikających z Umowy w całości lub w części, trwale lub przejściowo,
którego Strona nie mogła przewidzieć ani zapobiec ani przeciwdziałać zdarzeniu bądź jego skutkom
przy zachowaniu należytej staranności (takie jak klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, trzęsienie
ziemi, huragan, działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, akty władzy państwowej, w
tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady, itd.).
4. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania sporów
wynikłych z niniejszej Umowy (w tym m.in. sporów o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie,
rozwiązanie lub unieważnienie, o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy).
5. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób polubowny w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia sporu na piśmie drugiej Stronie lub w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu,
właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów, o których mowa w zdaniu poprzednim jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy.
6. Strony zobowiązane są do nieujawniania osobom trzecim wystąpienia pomiędzy nimi sporu, jego
przedmiotu i przebiegu, zarówno w trakcie prób ugodowego załatwienia sporu, jak i po wszczęciu
postępowania przed sądem powszechnym lub sądem arbitrażowym.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron
Za Zamawiającego:
Dominika Woźniak

Za Wykonawcę:

_______________________
Osoba upoważniona

________________________

