
 

Projekt umowy  

WSZ.DZP.261.2.18/2018 

 

 

UMOWA Nr  WSZ.DZP.262.2……………………. 

 

zawarta w dniu ………………………….. roku 

 
pomiędzy: 
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im.   Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, 96-100 
Skierniewice, NIP: 836-108-18-57, Regon 000657119, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 
Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie  Rejonowym  dla  Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX 
Wydział KRS  pod numerem 0000017228, reprezentowanym przez: 

_____________________________________________ 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a  
firmą ________________________________________ wpisaną  do KRS: ______________________,         
NIP: _______________, REGON: _________________ 

reprezentowanym przez: 

______________________________________________ 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie 
zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r poz.1579), znak sprawy: 
WSZ.DZP.261.2.18/2018. 
 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania dla Zamawiającego czynności 
polegających na zarządzaniu projektowym zgodnie z wymogami, kryteriami i terminami określonymi  
w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a właściwą instytucją w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego, na lata 2014 – 2020, zwanego 
dalej RPO, X Oś Priorytetowa Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 3 
Ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia, poddziałanie 3 Działania uzupełniające populacyjne 
programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki 
macicy, w naborze zaplanowanym na II kwartał 2018 r., zwanego dalej naborem w ramach RPO, z 
przeznaczeniem tak pozyskanych środków finansowych na realizację przez Zamawiającego projektu 
obejmującego m.in. realizację badań w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego.  

Po podpisaniu umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowić ona będzie załącznik do 

niniejszej umowy.  

Zarządzanie obejmuje swoim zakresem: 
a) nadzór nad bieżącymi czynnościami związanymi z realizacją projektu, 



 
 

b) doradztwo w zakresie czynności faktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, 
c) przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień w ramach 

projektu zgodnie z wymaganymi procedurami, w szczególności zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, 

d) wykonywanie zadań związanych ze sprawozdawczością w projekcie, 
e) kompleksowe rozliczenie formalno–finansowe projektu zgodnie z wymogami RPO oraz 

obowiązującymi przepisami krajowymi (przygotowanie wniosków o płatność, przygotowanie 
zmian i ustalanie nowego harmonogramu podczas realizacji projektu, przygotowanie 
wszelkiej korespondencji Zamawiającego z właściwą instytucją w ramach RPO), 

f) monitorowanie osiąganych wskaźników produktu i rezultatu, 
g) koordynowanie działań związanych z promocją projektu, 
h) przygotowanie projektu do kontroli przeprowadzanej przez właściwą instytucję w ramach 

RPO. 
 

 

§ 2  

Zasady współpracy 

1. Strony zobowiązują się do zgodnej współpracy przy wykonywaniu niniejszej umowy i zobowiązują 
się nie wykorzystywać posiadanych praw w sposób sprzeczny z ich gospodarczym przeznaczeniem,  
z celem umowy lub w sposób uniemożliwiający jej realizację każdej ze Stron w całości lub w części. 
2. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą w sposób nienaruszający dobrego imienia każdej ze 
Stron, jej pracowników lub podmiotów współpracujących. 
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą będzie prowadzona w języku polskim.  
4. Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy będą: 
a) ze strony Zamawiającego:  

 w sprawach merytorycznych w sprawach finansowych 

imię i nazwisko Wioletta Kowalska Danuta Wojnicka 

nr telefonu 46/834-08-90 46/834-07-55 

adres e-mail w.kowalska@wsz-skier.pl d.wojnicka@wsz-skier.pl 

 

b) ze strony Wykonawcy: 

 w sprawach merytorycznych w sprawach finansowych 

imię i nazwisko   

nr telefonu   

adres e-mail   

 

5. W przypadku zmiany osób lub danych, o których mowa w ust. 4 powyżej Strona, której zmiana 
dotyczy, zobowiązana będzie do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie wraz z 
podaniem nowej osoby lub nowych danych. Do czasu powiadomienia o zmianie, zmiana ta będzie 
bezskuteczna w stosunku do drugiej Strony.  
6. Umowa zawarta jest na czas określony realizacji działań wskazanych w § 1. 

 

 

§ 3 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 



 
 

1. Zamawiający oświadcza, iż rozumie, akceptuje i będzie postępował w sposób zgodny z treścią 
dokumentów programowych w ramach RPO, a także wezwań Wykonawcy i właściwej instytucji  
w ramach RPO. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a. stała współpraca z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy; 
b. przygotowanie oraz terminowe przekazywanie Wykonawcy informacji, danych, pism  

i dokumentów dotyczących zarówno Zamawiającego jak i projektu, niezbędnych do 
wykonania niniejszej umowy, kopii faktur, kopii dowodów bankowych dokonanych 
przelewów, kopii protokołów odbioru, kopii list płac. Zamawiający w/w dokumenty będzie 
przekazywał na bieżąco, w tym w szczególności na prośbę wykonawcy; 

c. udzielanie Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień niezbędnych do 
właściwego wykonania niniejszej umowy, a także informowanie na bieżąco Wykonawcy  
o wszelkich zmianach w strukturze działań Zamawiającego;  

d. niezwłoczne dostarczanie do Wykonawcy, urzędów lub instytucji wskazanych przez 
Wykonawcę, wszelkich innych, dodatkowych informacji, danych, pism  
i dokumentów, które po zawarciu niniejszej umowy, w związku ze zmianą przepisów lub 
procedur stały się niezbędne do właściwego wykonania niniejszej umowy, a do których 
dostarczenia został wezwany przez właściwą instytucję w ramach RPO lub przez Wykonawcę; 

e. podejmowanie decyzji związanych z realizacją projektu w terminach umożliwiających 
Wykonawcy prawidłowe realizowanie zadań wskazanych w § 1 niniejszej umowy; 

f. wykonywanie zadań rzeczowo-merytorycznych projektu zgodnie z przyjętym zakresem 
projektu, ponoszenie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – 
finansowym projektu, księgowanie wydatków oraz regulowanie płatności w ramach projektu. 
Przekazywanie Wykonawcy informacji z w/w działań wykonanych w danym miesiącu 
następować będzie do 10 dnia każdego miesiąca podczas obowiązywania niniejszej umowy; 

3. Zamawiający zobowiązany jest dodatkowo potwierdzić wykonanie przez Wykonawcę prac 
wskazanych w § 1 niniejszej umowy w formie protokołu zdawczo – odbiorczego. W tym celu 
Zamawiający zobowiązany jest podpisać, na żądanie Wykonawcy, protokół zdawczo – odbiorczy w 
ciągu pięciu dni kalendarzowych po zakończeniu każdego etapu realizacji niniejszej umowy, tj.: 
b) po złożeniu we właściwej instytucji w ramach RPO każdego wniosku o płatność. 
 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem koniecznymi do 
prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy z zachowaniem najwyższej staranności, a przedmiot umowy będzie odpowiadał standardom 
właściwym dla tego rodzaju usług. 
3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do bezwzględnego przestrzegania warunków, 
terminów i obowiązków wnikających z umowy o dofinansowanie projektu, która zostanie zawarta 
pomiędzy Zamawiającym a właściwą instytucją w ramach RPO. 
4.  Wykonawca zobowiązany jest do terminowego, starannego i profesjonalnego działania.  
5. Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o przeszkodach uniemożliwiających lub  
w istotny sposób opóźniających realizowanie ciążących na Wykonawcy obowiązków. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za staranne i rzetelne wykonanie niniejszej umowy.  
7. W przypadku powierzenia wykonania części zakresu niniejszej umowy podwykonawcom, 
Wykonawca odpowiada za czynności wykonane przez podwykonawców oraz jego personel jak za 
działania i zaniechania własne. 



 
 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie całości lub 
część przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania jest 
okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego lub osób trzecich, za które Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność, w szczególności zaś gdy Zamawiający nie dopełni obowiązków wskazanych  
w § 3 niniejszej umowy. 
9. W zakresie dozwolonym przepisami kodeksu cywilnego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 
wobec Zamawiającego za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Zamawiającego będące 
skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu, która 
zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a właściwą instytucją w ramach RPO, bez względu na to 
czy można było przewidzieć wystąpienie tych szkód, chyba że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy pozostaje w związku z zawinionym nienależytym działaniem lub zaniechaniem 
Wykonawcy. 

 

 

§ 5 

Warunki płatności  

1. Strony ustalają, iż z tytułu realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przedmiotu 
niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości 
…………………. netto (słownie: …………………………………………………..) za każdy miesiąc obowiązywania 
umowy (od 01 września 2018 r. do 31 stycznia 2020 r.). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, powiększone zostanie o obowiązującą 
stawkę podatku VAT. 
3. Wykonawca nabywa prawo do wystawienia faktury obejmującej płatność rat wynagrodzenia, o 
których mowa w ust. 1 powyżej, w miesiącu zakończenia realizacji poszczególnych działań 
wskazanych w § 1 lit a- h. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 
powyżej, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia faktury.  
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
5. Zamawiający nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek potrąceń z wynagrodzenia określonego 
w ust. 1 powyżej ani do wstrzymywania wypłaty. 
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie całości lub części wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 
powyżej, Wykonawcy przysługuje, poza odrębnymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów 
powszechnie obowiązujących lub z niniejszej umowy, prawo do naliczania odsetek w wysokości 
odsetek ustawowych za opóźnienie, a jeżeli opóźnienie w zapłacie przekracza 1 miesiąc, również 
prawo do wstrzymania się z wykonywaniem przedmiotu Umowy do czasu uregulowania przez 
Zamawiającego zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie, bez prawa 
Zamawiającego do podnoszenia z tego tytułu wobec Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń jeżeli 
opóźnienie przekracza 1miesiąc. 
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu 
Wykonawcy poniesionych przez niego kosztów pomocy prawnej świadczonej w celu zapłaty 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.  
 
 
 

§ 6 

Kary umowne 
1. W przypadku, gdy Wykonawca rażąco narusza ciążące na nim obowiązki lub prawa Zamawiającego 
wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo postanowień niniejszej umowy, 



 
 

Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji 
Wykonawca zobowiązuje się do bezwarunkowej zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 
wysokości 10% (słownie: dziesięciu procent) miesięcznego wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust.1 
niniejszej umowy. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty 
obciążeniowej w terminie 7 dni (słownie: siedmiu dni) od dnia otrzymania od Zamawiającego 
oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy dla swej ważności wymaga 
zachowania formy pisemnej i jest skuteczne z chwilą otrzymania go przez Wykonawcę.  
2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych 
wyłącznie przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do bezwarunkowej zapłaty na rzecz 
Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięciu procent) wynagrodzenia 
miesięcznego wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej 
przez Wykonawcę noty obciążeniowej w terminie 7 dni (słownie: siedmiu) od dnia jej doręczenia 
Zamawiającemu.   Oświadczenie o rozwiązaniu umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy 
pisemnej  i jest skuteczne z chwilą otrzymania go przez Wykonawcę.   
3. W przypadku niezastosowania się przez Zamawiającego do obowiązków wskazanych w § 3 ust. 2 
niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo, po pisemnym wezwaniu złożonym Zamawiającemu  
i udzieleniu mu dodatkowego niezbędnego terminu na wywiązanie się z obowiązków wskazanych  
w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. W tej 
sytuacji Zamawiający zobowiązuje się do bezwarunkowej zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej 
w wysokości 10% (słownie: dziesięciu procent) miesięcznego wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust.1 
niniejszej umowy. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę noty obciążeniowej 
w terminie 7 dni (słownie: siedmiu dni) od dnia otrzymania od Wykonawcy oświadczenia o 
rozwiązaniu umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy dla swej ważności wymaga zachowania 
formy pisemnej i jest skuteczne z chwilą otrzymania go przez Zamawiającego.  
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych wyłącznie 
przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% 
(słownie: dziesięciu procent) miesięcznego wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust.1 niniejszej umowy. 
Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej w terminie 7 dni 
(słownie: siedmiu dni) od dnia otrzymania od Wykonawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy. 
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej i jest 
skuteczne z chwilą otrzymania go przez Zamawiającego.  
5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.  
 

 

 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Zamawiający oświadcza, że informacje, dane, pisma, dokumenty wskazane w § 3 ust.2 lit. b i lit.d 
niniejszej umowy oraz inne materiały przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z 
wykonywaniem niniejszej umowy, nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw 
majątkowych lub osobistych lub praw własności przemysłowej, lub Zamawiający dysponuje zgodą 
osób uprawnionych z tytułu w/w praw do korzystania z danych, informacji, dokumentów lub 
materiałów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  
2. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wykonawcy z 
tytułu naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych lub naruszenia ich praw własności 
przemysłowej albo innych praw w związku z korzystaniem przez Wykonawcę z danych, informacji, 
dokumentów lub materiałów przekazanych przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie i na własny koszt przystąpić do 



 
 

postępowania ugodowego lub sądowego toczącego się przeciwko Wykonawcy. W razie gdyby 
opisane roszczenia okazały się uzasadnione (to jest w razie uznania ich w ugodzie lub przyznania ich 
w prawomocnym wyroku sądowym) Zamawiający naprawi wszelkie szkody, które z tego tytułu 
poniesienie Wykonawca. Wspomniane szkody obejmują w szczególności: odszkodowanie oraz 
zadośćuczynienie wypłacone stronie przeciwnej, koszty postępowania sądowego, koszty 
postępowania sądowego poniesione przez stronę przeciwną, koszty pomocy prawnej poniesione 
przez Wykonawcę, kwoty kar lub innych sankcji. 
3. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego dokumentacja związana z realizacją przedmiotu 
niniejszej umowy nie naruszy praw autorskich osób trzecich oraz że w chwili przeniesienia autorskich 
praw majątkowych do tej dokumentacji zgodnie z poniższymi postanowieniami będą mu 
przysługiwały pełne, nieograniczone oraz nieobciążone majątkowe prawa autorskie do tej 
dokumentacji. 
4. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych lub naruszenia ich 
praw własności przemysłowej albo innych praw w związku z korzystaniem przez Zamawiającego  z 
materiałów przekazanych przez Wykonawcę w ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się   niezwłocznie i na własny koszt przystąpić do postępowania ugodowego 
lub sądowego toczącego się przeciwko Zamawiającemu. W razie, gdyby opisane roszczenia okazały 
się uzasadnione (to jest w razie uznania ich w ugodzie lub przyznania ich w prawomocnym wyroku 
sądowym) Wykonawca naprawi wszelkie szkody, które z tego tytułu poniesie Zamawiający w 
szczególności zapłaci: odszkodowanie oraz zadośćuczynienie wypłacone stronie przeciwnej, koszy 
postępowania sądowego, koszty postępowania sądowego poniesione przez stronę przeciwną, koszy 
pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego, kwoty kar, odsetek lub innych sankcji. 
5. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do 
dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy bez żadnych ograniczeń czasowych 
i terytorialnych w zakresie wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy,  
a w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub 
techniką cyfrową, 

b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit.b powyżej – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i re 
emitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do wszelkich opracowań utworów, o których mowa powyżej. Wykonawca wyraża zgodę 
na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie dowolnych zmian w utworach 
wymienionych powyżej. 
6. Przeniesienie praw autorskich nastąpi w momencie zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy całości wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 
7. Wykonawca ma prawo odmowy wykonania czynności objętych niniejszą umową, jeżeli 
prowadziłoby to do naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, praw 
osobistych lub innych praw osób trzecich albo zasad uczciwej konkurencji. 
 
 
 
 
 



 
 

§ 8 

Klauzula poufności i bezstronności 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się na zasadzie wzajemności do zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji, dokumentów, pism i danych, w szczególności zaś tajemnicy handlowej, technicznej, 
organizacyjnej i prawnej, w posiadanie których weszła w związku lub przy okazji realizacji niniejszej 
umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie informacje, dokumenty, pisma i dane dostarczone przez 
Zmawiającego oraz wszelkie informacje, dokumenty, pisma i dane dotyczące działalności 
Zamawiającego i uzyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy będą traktowane 
przez Wykonawcę poufnie. 
3. Ujawnienie osobom trzecim informacji, dokumentów, pism i danych, w szczególności zaś tajemnicy 
handlowej, technicznej, organizacyjnej i prawnej dotyczących Zamawiającego w posiadanie których 
Wykonawca wszedł w związku lub przy okazji realizacji niniejszej umowy, jest możliwe tylko  
i wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.  
4. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, dokumenty, pisma i dane dostarczone przez 
Wykonawcę oraz wszelkie informacje, dokumenty, pisma i dane dotyczące działalności Wykonawcy  
i uzyskane przez Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej umowy będą traktowane przez 
Zamawiającego poufnie. 
5. Ujawnienie osobom trzecim informacji, dokumentów, pism i danych, w szczególności zaś tajemnicy 
handlowej, technicznej, organizacyjnej i prawnej dotyczących Wykonawcy w posiadanie których 
Zamawiający wszedł w związku lub przy okazji realizacji niniejszej umowy, jest możliwe tylko  
i wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Wykonawcę.  
6. Nie stanowi naruszenia  ust. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 powyżej ujawnienie informacji lub danych: 

a. przez Wykonawcę w zakresie niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy,  
w szczególności w zakresie informacji przekazywanych właściwym instytucjom w ramach RPO 
lub innym upoważnionym instytucjom zgodnie z dokumentami programowymi, 

b. dostępnych publicznie lub uzyskanych niezależnie z innych źródeł, 
c. co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie,  
d. których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa. 

7. Pracownicy Stron, jak i osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, nie są 
traktowani jako strony trzecie. 
8. Strony zezwalają na wzajemne używanie w materiałach promocyjnych, publikacyjnych  
i referencyjnych nazw i oznaczeń handlowych drugiej ze Stron, służących do informowania osób 
trzecich o fakcie zawarcia i obowiązywania niniejszej umowy. 
9. Strony są uprawnione do wykorzystywania nazw i oznaczeń handlowych drugiej ze Stron jedynie  
w celach reklamowych, informacyjnych i marketingowych, zarówno w publikacjach zewnętrznych, jak  
i środkach masowego przekazu. 
 

 

§ 9 

Zakaz konkurencji 

1. Zamawiający nie zatrudni lub w inny, pośredni lub bezpośredni sposób nie zleci bez pośrednictwa 
Wykonawcy całości lub części przedmiotu niniejszej umowy żadnemu pracownikowi Wykonawcy, 
uczestniczącemu w wykonaniu przedmiotu umowy dla Zamawiającego, o którego zatrudnieniu 
dowiedział się w toku realizacji niniejszej umowy od Wykonawcy. Powyższe zobowiązanie obowiązuje 
w czasie realizacji niniejszej umowy oraz dodatkowo przez okres jednego roku od jej rozwiązania lub 
wygaśnięcia. Z okresie obowiązywania zakazu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zobowiązuje 
się ponadto nie zlecać pośrednio lub bezpośrednio wykonania całości lub części przedmiotu umowy 
podmiotowi prowadzącemu działalność konkurencyjną do działalności prowadzonej przez 
Wykonawcę. 



 
 

2. W przypadku naruszenia zakazów lub zobowiązań, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający 
zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wykonawcy karę umowną w kwocie 10 000,00 złotych (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie. 
 

 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej 
umowy, jak również oświadczenia składane w jej wykonaniu, wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
2. W kwestiach nierozstrzygniętych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Wszelkie spory związane z niniejszą umową rozstrzygane będą w drodze polubownej lub przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
5. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
 

Załączniki – Umowa o dofinansowanie, 
                    Formularz oferty Wykonawcy.  
 

Zamawiający                                                                                                   Wykonawca 

 


