
        
 

Załącznik nr 2  

do Zapytania Ofertowego 

 

UMOWA NR ……………………… 

  

zawarta w Warszawie dnia………………………… 2021 r. między: 

 

Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN (CAMK PAN) z siedzibą w Warszawie,     

ul. Bartycka 18 (00-716) Warszawa, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych Polskiej 

Akademii Nauk pod nr RIN-III-20/98, NIP 525-000-89-56,  reprezentowanym przez: 

……………………………………. 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, 

 

a   

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

(nazwa i siedziba podmiotu będącego Wykonawcą, 

wpis do rejestru) 

 

posiadającym: NIP .........................REGON .................................... reprezentowanym przez: 

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

(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli) 

 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi dalej w treści umowy „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”, 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania, którego wartość bez podatku od towarów i usług nie 

przekracza kwoty 130 tys. złotych – wyłączonego ze stosowania przepisów ustawy z dnia             

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) – w związku         

z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, o następującej treści: 

 

§ 1  

Definicje 

Przez użyte w niniejszej umowie pojęcia należy rozumieć: 

1) serwis internetowy – zbiór powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, 

interaktywnych stron internetowych, który opracowano i wykonano zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego i na który składają się następujące elementy – utwory (w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021r., poz.1062), 

dalej „Ustawa”: 

a) elementy graficzne serwisu internetowego, 

b) oprogramowanie komputerowe – aplikacja internetowa generująca treść stron internetowych     

i obsługująca interakcję z użytkownikiem, 

c) oprogramowanie komputerowe – baza danych prezentowanych przez aplikację internetową, 

wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do elementów graficznych serwisu 
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internetowego oraz udzielenie niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji 

uprawniającej Zamawiającego do korzystania z oprogramowania komputerowego – aplikacji 

internetowej i bazy danych prezentowanych przez aplikację internetową – dostarczanego przez 

Wykonawcę 

lub  

przeniesieniem praw autorskich majątkowych do elementów graficznych serwisu internetowego 

oraz dostarczenie niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji uprawniającej 

Zamawiającego do korzystania z oprogramowania komputerowego – aplikacji internetowej         

i bazy danych prezentowanych przez aplikację internetową – udostępnionego w oparciu              

o licencje Open Source; 

2) oprogramowanie komputerowe – aplikacja internetowa – utwór w rozumieniu Ustawy, 

aplikacja komputerowa (internetowa) pozwalająca na dynamiczne generowanie stron 

internetowych prezentujących dane zawarte w bazie danych; 

3) oprogramowanie komputerowe – baza danych prezentowanych przez aplikację 

internetową – utwór w rozumieniu Ustawy, aplikacja komputerowa zbierająca i przechowująca 

dane oraz udostępniająca dane aplikacji internetowej; 

4) elementy graficzne serwisu internetowego – utwory w rozumieniu Ustawy, materiały  

w postaci dokumentów tekstowych, plików graficznych, dźwiękowych i filmowych 

udostępniane przez Zamawiającego lub wytworzone podczas realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy; 

5) Umowa – niniejsza umowa wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną 

część; 

6) osoba trzecia – podmiot prawa cywilnego inny niż Strony Umowy. 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest: 

1) opracowanie i wykonanie dla Zamawiającego, na zasadach określonych w dalszej części 

Umowy, w ramach projektu “A sub-percent distance scale from binaries and Cepheids” – 

CepBin, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu na rzecz badań i innowacji 

Horyzont 2020 w ramach umowy numer 695099, serwisu internetowego zgodnego ze opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 Umowy oraz 

a) przeniesienie praw autorskich majątkowych do elementów graficznych serwisu 

internetowego oraz udzielenie niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji 

uprawniającej Zamawiającego do korzystania z oprogramowania komputerowego –  

aplikacji internetowej i bazy danych prezentowanych przez aplikację internetową  – 

dostarczanego przez Wykonawcę 

             lub 

b)  przeniesienie praw autorskich majątkowych do elementów graficznych serwisu 

internetowego oraz dostarczenie niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie 

licencji uprawniającej Zamawiającego do korzystania z oprogramowania komputerowego  –  

aplikacji internetowej i bazy danych prezentowanych przez aplikację internetową – 

udostępnionego w oparciu o licencje Open Source, 

2) udzielenie wsparcia technicznego. 

 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności opracowania 
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i wykonania serwisu internetowego oraz przeniesienia praw autorskich majątkowych i/lub 

udzielenia licencji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 

do Umowy oraz Oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada niezbędne umiejętności oraz możliwości techniczne konieczne do wykonania 

przedmiotu Umowy zgodnie z zamówieniem, 

2) przedmiot Umowy wymieniony w § 1 w całości zostanie wykonany osobiście przez 

Wykonawcę jako jego indywidualna twórczość oraz nie będzie naruszać praw autorskich 

innych osób, 

3) wykona przedmiot Umowy przy wykorzystaniu materiałów, utworów, danych i informacji 

oraz programów komputerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz bez 

naruszania praw osób trzecich, a w szczególności nie naruszając dóbr osobistych, 

majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych 

lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności intelektualnej, a także danych 

osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność 

względem podmiotów, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca. W przypadku 

wystąpienia z roszczeniami przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z wyżej 

wymienionych tytułów, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia 

Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tych tytułów. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać przedmiot Umowy, z uwzględnieniem 

zapisów ust. 2 i 3, w zakresie § 2 pkt 1, do dnia 20 października 2021 r. 

2. Zamawiający  przeprowadzi  testy  serwisu  internetowego w terminie nie dłuższym niż 2 dni 

robocze od dnia jego przekazania przez Wykonawcę. 

3. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, dotyczących funkcjonowania serwisu internetowego 

Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do ponownej oceny serwis 

internetowy uwzględniając złożone zastrzeżenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot Umowy w postaci 

zakończonej instalacji serwisu na serwerze Zamawiającego oraz pełnych uprawnień dostępu do 

administrowania funkcjonalnością serwisu, z uwzględnieniem zapisów ust. 2 i 3, do dnia 

20 października 2021 r. 

5. Odbiór serwisu internetowego nastąpi w chwili podpisania przez reprezentantów Stron 

protokołu odbioru przygotowanego przez Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje dostarczony przez siebie serwis internetowy, przy 

uwzględnieniu parametrów posiadanego przez Zamawiającego sprzętu i infrastruktury 

komunikacyjnej pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy oraz zaproponowanych 

rozwiązań funkcjonowania programu w systemie informatycznym Zamawiającego. 

2. Szczegóły dotyczące konfiguracji sprzętu i infrastruktury, o których mowa w ust. 1 zostaną 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej, niezwłocznie po 

podpisaniu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do projektu graficznego                    

i elementów graficznych serwisu internetowego. 

 

 

§ 6 



 4 

1. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy. 

2. Strony przekażą, w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, wykazy osób 

koordynujących przebieg realizacji przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w przekazanych 

wykazach będą uprawnione do kontaktów między Stronami podczas wykonywania przedmiotu 

Umowy. Osoby te nie będą uprawnione do składania oświadczeń woli. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco przedstawiać informacje oraz efekty prac 

podejmowanych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym udzielać wyjaśnień. 

4. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać w toku prac nad wykonaniem przedmiotu Umowy 

uzasadnione uwagi i opinie Zamawiającego. 

 

§ 7 

Przeniesienie praw autorskich do przedmiotu Umowy 

1. Z dniem odebrania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy (w  trybie określonym w § 4 

ust. 5), rozumianego jako zaakceptowanie przez Zamawiającego serwisu internetowego, 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 pkt 1: 

1) przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego                 

i elementów graficznych serwisu internetowego oraz udzieli niewyłącznej, nieograniczonej 

czasowo i terytorialnie licencji uprawniającej Zamawiającego do korzystania z serwisu 

internetowego dostarczanego przez Wykonawcę 

 lub 

2) przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego                

i elementów graficznych serwisu internetowego oraz udzieli niewyłącznej, nieograniczonej 

czasowo i terytorialnie licencji uprawniającej Zamawiającego do korzystania z serwisu 

internetowego – udostępnionego w oparciu o licencje Open Source. 

2. Wykonawca zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do Utworu, będącego 

przedmiotem Umowy, na polach eksploatacji wymienionych w Umowie oraz posiada prawo 

do dalszego przeniesienia tychże praw. Wykonawca oświadcza także, że przysługujące mu 

autorskie prawa majątkowe nie są w żaden sposób ograniczone. 

3. Wykonawca zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, jeżeli 

takowy tworzą poszczególne utwory, stanowiące Utwór będący przedmiotem Umowy, na 

polach eksploatacji wymienionych w Umowie oraz, że prawa te nie są w żaden sposób 

ograniczone. 

4. Wykonawca zapewnia, że autorskich praw majątkowych, które przysługują mu w stosunku 

do Utworu, będącego przedmiotem Umowy, nie przeniósł na żaden podmiot trzeci. 

5. Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie autorskimi prawami majątkowymi do Utworu, 

będącego przedmiotem Umowy nie narusza żadnych praw własności przemysłowej 

i intelektualnej, w szczególności praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków 

towarowych. 

6. Wykonawca zapewnia, że Utwór jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych. 

7. Odebranie przedmiotu Umowy w sposób wymieniony w § 4 ust. 5, nie pozbawia 

Zamawiającego prawa do żądania usunięcia wad Utworu. 

8. Strony postanawiają, że prawa autorskie do elementów serwisu internetowego, przeniesione na 

Zamawiającego lub do korzystania z których na podstawie licencji Wykonawca upoważnia 

Zamawiającego dotyczą następujących pól eksploatacji: 

1) trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania w całości lub części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie; 

2) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono serwis internetowy – 
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wprowadzenie do obrotu, użycie lub najem oryginału lub egzemplarza; 

3) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w serwisie 

internetowym z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 

4) rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie, które umożliwi każdemu dostęp do 

interfejsu publicznego serwisu internetowego bez względu na miejsce i czas.  

 

§8 

Warunki wsparcia technicznego 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 pkt 2, zobowiązuje się do 

świadczenia przez 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego serwisu internetowego 

(w trybie określonym w § 4 ust. 5) wsparcia technicznego do dostarczonego rozwiązania 

informatycznego. W ramach wskazanej usługi, Wykonawca zobowiązuje się szczególnie do: 

1) świadczenia pomocy technicznej na poziomie administracyjnym dla użytkowników serwisu 

internetowego będącego przedmiotem Umowy; 

2) usuwania w serwisie internetowym błędów związanych z jego poprawnym 

funkcjonowaniem i bezpieczeństwem danych. 

2. Wykonawca deklaruje gotowość do podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemu 

zgłoszonego przez Zamawiającego w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 3 dni 

robocze. Do wyliczania ww. terminu nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

3. W związku ze świadczonym wsparciem technicznym Wykonawca wyznaczy pracownika/ 

pracowników do stałego kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego telefonicznie i e-

mailowo od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 17:00. 

 

§ 9 

Warunki gwarancji na wykonany serwis internetowy 

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 pkt 1 udziela na 

wykonany przez siebie serwis internetowy gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia jego 

odebrania przez Zamawiającego (w trybie określonym w § 4 ust. 5). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

serwisu internetowego w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia 

przez Zamawiającego nieprawidłowości pisemnie, telefonicznie, za pomocą faksu, bądź poczty 

elektronicznej. Strony ustalają, że właściwym do zgłaszania zastrzeżeń są: 

1) adres Wykonawcy ….……………………………………………., 

2) nr telefonu Wykonawcy ……………………………...…………, 

3) adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ……………………… 

3. Wykonawca zobowiązuje się przez okres 30 dni kalendarzowych od przyjęcia przedmiotu 

Umowy przez Zamawiającego (w trybie określonym w § 4 ust. 5) udzielić mu wszelkiej 

pomocy technicznej w zakresie funkcjonowania i obsługi wykonanego serwisu internetowego. 

 

§ 10 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Na cenę wykonania przedmiotu Umowy składa się cena wykonania przedmiotu Umowy 

w zakresie § 2 pkt 1 i pkt. 2 wynosząca ………………. złotych brutto (słownie: 

…………………………...…………………………...złotych.  

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w trakcie 

wykonywania przedmiotu Umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich 

praw majątkowych i/lub udzielenia licencji. 
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3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 będzie płatne w całości na rachunek Wykonawcy wskazany 

na fakturze VAT w terminie 10 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy 

przez Zamawiającego (w trybie określonym w § 4 ust. 5). 

4. Umowa dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia netto w przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie może prowadzić do zwiększenia ceny 

brutto wykonania przedmiotu Umowy oraz wymaga podpisania aneksu do umowy. 

5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania terminów realizacji Umowy, o których mowa w § 4 ust. 1,             

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary 

umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W  przypadku niedotrzymania terminów realizacji Umowy, o których mowa w § 8 ust. 2, 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary 

umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % 

łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

4. Kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do pełnej wysokości szkody, 

na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 

z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie noty księgowej wystawionej przez 

Zamawiającego. 

 

§12 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym 

oraz w Umowie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji 

o okolicznościach, stanowiących podstawę odstąpienia. Postanowienia §11 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

2. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy również w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub przerwał 

ich wykonanie z własnej winy, w związku z czym nie będzie możliwe wykonanie Umowy 

w terminie; 

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

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

3) w razie nieotrzymania przez Zamawiającego środków budżetowych od właściwego 

dysponenta, koniecznych do wykonania Umowy. 

4. W razie odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w ust. 3 pkt 1, Zamawiający ma prawo 

do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 2, co nie 

wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekroczy 

wartość ustalonej kary. 

5. W przypadkach opisanych w ust. 3 pkt 2 i 3, przepis §11 ust. 2 nie ma zastosowania.  
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6. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Strony zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy 

wszystkie informacje dotyczące realizacji przedmiotu Umowy, oznaczone jako „Poufne”. 

 

§ 13 

Inne postanowienia  

1. Strony  zobowiązują się zachować w tajemnicy, niezależnie od formy przekazania i źródła, 

wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne 

oraz organizacyjne dotyczące drugiej Strony, oznaczone jako „Poufne”. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności identyfikujące 

go dane, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną 

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej 

ustawy. 

3. Materiały dostarczone przez Strony nie będą udostępnianie nieuprawnionym osobom trzecim. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania elementów graficznych serwisu 

internetowego opracowanego i wykonanego dla Zamawiającego we własnym interesie. 

 

§ 14 

Doręczenia 

1. Wszelkie pisma doręczane będą stronom pod adresy wskazane w komparycji Umowy. 

2. Oświadczenie lub inne pismo przesłane listem poleconym na adres określony w ust. 1 i 

nieodebrane przez adresata, strony uznają za prawidłowo i skutecznie doręczone, bez względu na 

to, czy zostało ono przyjęte, zwrócone, awizowane, czy też odmówiono jego przyjęcia z 

jakichkolwiek przyczyn. 

3. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu. 

Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia Stronie, do której jest zaadresowane. 

4. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 3 powoduje, że pismo wysłane pod adres 

określony w ust. 1 uznaje się za doręczone. 

5. Za dzień doręczenia uznaje się dzień wskazany przez właściwy urząd pocztowy jako dzień 

doręczenia, drugiego awizowania lub odmowy przyjęcia przesyłki.  

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy oraz jej załączników wymagają zgody Stron oraz zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących wyniknąć 

w związku z wykonywaniem postanowień Umowy. W przypadku niemożności osiągnięcia 

porozumienia spór rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz.U. 

z 2020 r., poz. 1740). 

4. Strony oświadczają, iż są należycie umocowane do zawarcia i wykonania Umowy i nie jest 

wymagana odrębna zgoda lub czynność innej osoby lub organu. 

5. Jeśli w dowolnym czasie jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie bezprawne, 

nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania w jakimkolwiek aspekcie na mocy dowolnego 

prawa jakiejkolwiek jurysdykcji, nie będzie to miało żadnego wpływu na ważność czy 

możliwość egzekwowania pozostałych postanowień Umowy. 

6. Umowa nie może być interpretowana, jako ustanawiająca jakiekolwiek inny stosunek prawny 
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lub uprawnienia, niż przewidziane wprost Umową. 

7. Strony ustalają, że Umowa została sporządzona w języku polskim i ten język jest właściwym do 

jej interpretacji. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

9. Integralną częścią Umowy są załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 

3) Załącznik nr 3 – Klauzula RODO. 

 

 

 

 

 

   

Zamawiający  Wykonawca 

 

 

 


