Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy ZP.23.2019
UMOWA nr …………
w zakresie tworzenia projektów graficznych materiałów promocyjnych
zawarta w dniu ……………………………………… roku, między:
AGENCJĄ ROZWOJU POMORZA S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, 80-309 Gdańsk,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004441, kapitał zakładowy
26.320.000,00 PLN, kapitał wpłacony 26.320.000,00 PLN, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
zwaną dalej “Zamawiającym”
a
………………………………………………………,
NIP…………………………………………….

z

siedzibą

w

…………….,

przy

ul…………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą”
Niniejsza umowa zawarta jest w tamach następujących projektów:
a) "Invest in Pomerania 2020", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, umowa o
dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego;
b) „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w woj. pomorskim"
realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, umowa o dofinansowanie
RPPM.02.03.00-22-0001/16-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego;
c) „Wellbeing Tourism in the South Baltic Region – Guidelines for good practices & Promotion [SB
WELL]”, realizowanego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, Cel
Szczegółowy 2.1 Intensywniejszy rozwój obiektów dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru
Południowego Bałtyku dla tworzenia zrównoważonych obszarów turystycznych; Umowa o
dofinansowanie nr STHB.02.01.00-SE-0137/17-00).
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego znak: …………………………2019, Strony zawierają umowę następującej treści:
§ 1.
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1. Zamawiający zleca Wykonawcy tworzenie projektów graficznych materiałów promocyjnych zgodnie
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, stanowiących załączniki nr
1 i 2 do niniejszej Umowy.
2. Wykonanie poszczególnych projektów graficznych Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy w formie
wiadomości e-mail. Osobą odpowiedzialną za składanie/przyjmowanie/odbiór zamówień jest:
a) po stronie Zamawiającego: ………………………………………., adres e-mail: ……………………………………….,
b) po stronie Wykonawcy: ……………………………………………., adres e-mail: ………………………………………..,
3. Wraz z zamówieniem, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletny wkład
merytoryczny, wytyczne co do danego projektu oraz księgę identyfikacji wizualnej i logotypy, jeśli są
niezbędne.
4. Każdorazowo przy realizacji zamówienia jednostkowego po stronie Zamawiającego i Wykonawcy
zostaną wyznaczone osoby do kontaktu w sprawie projektu. Wykonawca wyznaczy również grafika,
który będzie realizował projekt. Grafik może być jednocześnie wyznaczoną osobą do kontaktu, ale
nie musi.
5. Wykonanie zamówień jednostkowych zostanie stwierdzone w protokole odbioru częściowego,
sporządzanego do 5-go dnia miesiąca następnego w stosunku do tego, którego dotyczy protokół.
6. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania o stanie prac, pojawiających się
problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru nad realizacją wykonywania przedmiotu umowy, jak
również uzyskiwania od Wykonawcy informacji na temat wykonywania obowiązków umownych.
§ 2.
1. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji umowy o okres kolejnych 12
miesięcy na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Wykonawcy minimum na 30 dni
przed upływem terminu obowiązywania umowy. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji
dwukrotnie, co oznacza, że umowa może zostać przedłużona o łączny okres najwyżej 24 miesięcy. W
razie skorzystania z prawa opcji przedmiot umowy będzie wykonywany na zasadach przewidzianych
dla pierwszego roku jego wykonywania, z zastosowaniem cen jednostkowych wskazanych w ofercie.
3. Liczba (wielkość) i rodzaj zamawianych projektów jest uzależniona od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego, w związku z czym wartość przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu
Ofertowym jest wielkością szacunkową. Zamówienia dokonane przez Zamawiającego w trakcie
obowiązywania Umowy mogą dla poszczególnych materiałów promocyjnych różnić się liczbowo od
liczb podanych w Formularzu Ofertowym (zarówno mogą być większe, mniejsze lub nie wystąpić w
ogóle). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości projektów graficznych.
Zamawiający dokona zamówień bieżących na wartość łączną nie mniej niż 60% całkowitej ceny
zawartej w ofercie wybranego Wykonawcy. Pozostałe 40% całkowitej ceny zawartej w ofercie
wybranego Wykonawcy Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Łączna wartość
zamówień bieżących nie przekroczy całkowitej ceny zawartej w ofercie wybranego Wykonawcy.
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§ 3.
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy w danym miesiącu Wykonawcy będzie przysługiwało
wynagrodzenie miesięczne ustalone każdorazowo jako iloczyn ilości jednostek obliczeniowych
wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym rzeczywistego wykonania przedmiotu umowy
w danym miesiącu i cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę rachunku/faktury, będzie zestawienie wykonanych i
odebranych przez Zamawiającego zamówień jednostkowych w miesięcznym okresie rozliczeniowym.
3. Zestawienia, o których mowa w ust. 2, muszą zawierać rozliczenie według cen określonych
formularzu asortymentowo-cenowym i muszą być załączone do rachunku/faktury.
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia w terminie do 21 dni od dnia
otrzymania rachunku/faktury przez Zamawiającego i podpisania przez strony protokołu odbioru
częściowego, o którym mowa w § 1 ust. 5.
5. Płatność dokonywana będzie przelewem na wskazane na rachunku/fakturze konto bankowe
Wykonawcy.
6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień realizacji przelewu należnej kwoty wynagrodzenia
przez Zamawiającego na konto Wykonawcy.
§ 4.
1. Wszelkie materiały, dokumenty lub informacje otrzymane od Zamawiającego Wykonawca może
wykorzystać wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszej umowy.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu wykonania
Umowy.
3. Czas trwania przetwarzania jest tożsamy z czasem wykonania niniejszej umowy.
4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych oraz kategoria osób: imię i nazwisko, numer telefonu,
adres mailowy, firma, adres firmy.
5. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszelkie operacje wykonywane na danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.
6. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO, innymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
7. Wykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane
dotyczą. Dotyczy to także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego, któremu procesor podlega.
8. Jeśli obowiązek takiego działania nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego, przed rozpoczęciem przetwarzania procesor informuje Zamawiającego o tym
obowiązku prawnym na piśmie, chyba że prawo zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny
interes publiczny.
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9. Wykonawca zobowiązuje się podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić
odpowiedni stopień bezpieczeństwa, w tym środki o których mowa w art. 32 RODO.
10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych
osobowych, w celu realizacji niniejszej Umowy, zachowały w tajemnicy przetwarzane dane oraz
sposoby ich zabezpieczenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu.
11. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i art. 14
RODO.
12. Wykonawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zobowiązuje się, pomagać Zamawiającemu,
poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na
żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych od art. 12 do art.
22 RODO.
13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek
żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Wykonawca przesyła
Zamawiającemu projekt udzielenia odpowiedzi na to żądanie. Jeżeli Zamawiający nie wniesie uwag
do przygotowanej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, Wykonawca będzie
uprawniony do wysłania odpowiedzi do osoby, której dane dotyczą, z zachowaniem terminów,
określonych w art. 12 RODO
14. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje
pomagać Zamawiającemu wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. W
szczególności zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu:
1)

na jego żądanie, informacje o stosowanych środkach zabezpieczenia danych osobowych,
będących przedmiotem powierzenia,

2)

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie (np. 24 h) informacje o przypadkach naruszenia
ochrony danych osobowych, po stwierdzeniu naruszenia oraz zawiadamiać o tym osoby, których
dane osobowe dotyczą, oraz

3)

na jego żądanie, oceny skutków swoich działań dla ochrony danych oraz przeprowadzać
uprzednie konsultacje z Zamawiającym i wdrażać jego zalecenia.

15. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane
osobowe w terminie 14 dni oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo
państwa członkowskiego zezwalają na dalsze przetwarzanie przez niego tych danych osobowych, a
także składa pisemne oświadczenie potwierdzające dokonanie przedmiotowych czynności lub
wskazanie zakresu dalszego przetwarzania danych osobowych ze wskazaniem jego prawnego
uzasadnienia.
16. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej Umowie, RODO oraz innymi przepisami
prawa w zakresie zgodności z ochroną danych oraz umożliwi Zamawiającemu lub osobie / podmiotowi
upoważnionemu przez niego przeprowadzenie audytów lub inspekcji.
17. Wykonawca, w zakresie w jakim jest to niezbędne do spełnienia wymagań określonych przepisami
prawa i postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiązuje się zastosować do zaleceń sformułowanych
w wyniku audytów, inspekcji dotyczących poprawy jakości zabezpieczeń oraz sposobu przetwarzania
danych osobowych.
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18. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.
19. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich
czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych
do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy prowadzonych, w szczególności przed organem
nadzorczym w zakresie danych osobowych, sądami, urzędami państwowymi, policją lub innymi
organami ścigania.
20. Zamawiający ma prawo przeprowadzenia audytów, kontroli, czy środki zastosowane przez
Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu danych osobowych spełniają postanowienia
niniejszej Umowy.
21. Zamawiający realizować będzie prawo audytu, kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i z minimum 3dniowym jego uprzedzeniem.
22. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Zamawiającego danych.
23. Zamawiający danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy
Wykonawca:
1)

pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich
w wyznaczonym terminie;

2)

przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową;

3)

powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego
danych.

24. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych objętych niniejszą Umową do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie
zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie.
25. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności, przez czas nieokreślony,
wszelkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy
i zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji i danych do jakichkolwiek innych celów bez zgody
Zamawiającego.
§ 5.
1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych
praw autorskich do wszelkich utworów powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) prawo publicznego udostępnienia we wszelkich formach, w tym publicznego udostępniania
utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym;
2) prawo utrwalania utworów dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, optyczną, magnetyczną
drukiem oraz na kliszy fotograficznej;
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3) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
4) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania utworów w systemie online w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych
użytkowników sieci, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do
zapisu cyfrowego oraz na kliszy fotograficznej i drukiem;
5) prawo do tworzenia papierowych wersji utworów;
6) prawo dostosowania utworów do wymagań Zamawiającego;
7) prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy;
8) prawo do wprowadzania utworów do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy
utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową
oraz na kliszy fotograficznej;
9) prawo do wykorzystywania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w
całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów lub ich fragmentów do innych
utworów i tworzenia opracowań oraz korzystania z nich i rozporządzania nimi;
10) prawo do wyświetlania i wystawiania utworów;
11) prawo do użyczania i najmu egzemplarzy utworów.
3. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego również wyłączne
prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworów na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 2.
4. Przeniesienie praw autorskich do danego utworu następuje w dniu jego przekazania Zamawiającemu.
5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że opracowane utwory będą wynikiem jego indywidualnej
działalności twórczej i nie będą naruszać praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
6. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z
ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej i powstałymi w wyniku korzystania przez
Zamawiającego z utworów, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków
prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami, a w
szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej
możliwości - przystąpić po stronie Zamawiającego, do wszelkich postępowań toczących się przeciwko
Zamawiającemu.
7. Wykonawca zobowiązany jest regresowo zwrócić Zamawiającemu zasądzone i wypłacone przez
Zamawiającego kwoty odszkodowań wynikające z ewentualnych naruszeń praw własności
intelektualnej osób trzecich, powstałych w wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworów, wraz
z wszelkimi związanymi z tym wydatkami i opłatami, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej
- pod warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o zgłoszonych roszczeniach.
Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kwot, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego pisemnego żądania
ich zwrotu.
§ 6.
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1. Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych:
1)

w przypadku zwłoki w dostarczeniu pierwszego projektu w stosunku do terminu wskazanego w
Specyfikacji projektów graficznych OPZ - w wysokości 5 % ceny jednostkowej brutto za części
zamówienia, których dotyczy zwłoka, zawartej w ofercie Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki;

2)

w przypadku zwłoki w uwzględnieniu uwag Zamawiającego w stosunku do terminu wskazanego w
cz. I ust. 12 OPZ - w wysokości 5 % ceny jednostkowej brutto za części zamówienia, których dotyczy
zwłoka, zawartej w ofercie Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki;

3)

w przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie wskazanym w rozdz. III ust. 4 pkt 2 lub pkt 3 lit.
a SIWZ, w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

4)

w razie odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto, zawartej w ofercie Wykonawcy.

2. Kary umowne z różnych tytułów podlegają sumowaniu.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
4. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w
rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie.
§ 7.
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w terminie 14 dni od zaistnienia
któregoś z następujących przypadków, gdy:
1)

Zamawiający naliczył wykonawcy po raz trzeci i każdy następny karę umowną;

2)

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy i dwukrotnie nie
uwzględnił uwag Zamawiającego.

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, zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej zmianie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu wykonanej
do czasu odstąpienia części przedmiotu umowy.
4. Odstąpienie od Umowy może odnosić się do całej Umowy albo tylko do części Umowy jeszcze
niewykonanej przez Wykonawcę i powinno nastąpić w formie pisemnej.
§ 8.
1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany osoby
skierowanej do realizacji zamówienia, wskazanej w wykazie osób, stanowiącym załącznik do oferty
Wykonawcy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nastąpią jedynie w następujących uzasadnionych przypadkach:
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1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie
okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym
nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie;
2) w przypadku wystąpienia innych niż w pkt 1) niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności,
uniemożliwiających realizację zamówienia zgodnie z ofertą,
przy czym zmiany w zakresie ust. 2 mogą nastąpić jedynie pod warunkiem zapewnienia przez
Wykonawcę nowej osoby, która posiadać będzie co najmniej takie doświadczenie zawodowe jak
określono w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2 ppkt 1 SIWZ.
4. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada zamawiającemu pisemne uzasadnienie
konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
5. Wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie zmienione, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe
netto pozostają bez zmian,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
6. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, o której mowa w ust. 5, przedkłada Zamawiającemu
pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy z załączeniem odpowiednich
dowodów uzasadniających zasadność zmiany. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego
aneksu.
7. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 5 obowiązywać będzie od chwili
wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa determinujących tą zmianę.
8. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego
o zmianie siedziby lub nazwy firmy.
9. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
§ 9.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczącej informacji nabytych w związku z
wykonaniem umowy.
2. Do rozstrzygania sporów mogących wynikać z wykonania niniejszej umowy strony ustalają sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Zamawiający

Wykonawca
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