Isto tne Postanow ienia umow y
zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie .................................., w dniu .....................r. w Warszawie, pomiędzy:
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mającym swoją
siedzibę w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 3a, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
……………………….., mającym swoją siedzibę w …………………….., adres:……………,
KRS nr …………….., NIP: ……………………,, REGON: ………………, kapitał zakładowy:
………………………,
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
zwany dalej „WYKONAWCĄ”.

Zamawiający i Wykonawca w niniejszej umowie zwani są łącznie „Stronami”, a każda z osobna
„Stroną” zawierają umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług (będących
przedmiotem umowy):
1)

Utrzymania (hostingu) Portali internetowych i intranetowych, zwana dalej „Usługą
Utrzymania Portali”, w zakresie i na zasadach opisanych w Załączniku 2,

2)

(W ramach prawa opcji) Przekazania wiedzy na zasadach opisanych w §8.

2. Opis portali, o których mowa w ust. 1 pkt 1), znajduje się w Załączniku 1.
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§2
Czas i zakres zobowiązania.
1. Wykonawca rozpocznie realizację Usług Utrzymania Portali w terminie do 14 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy, ale nie wcześniej niż od 20.01.2020r.
2. Za dzień rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Strony uznają dzień otrzymania, przez
koordynatora umowy ze strony Zamawiającego, od Wykonawcy informacji o rozpoczęciu
świadczenia usług np. w formie protokołu rozpoczęcia świadczenia Usług Utrzymania Portali.
3. Umowa obowiązuje przez okres od jej zawarcia do końca okresu realizacji przedmiotu umowy.
4. Okres realizacji przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy (zamówienie podstawowe).
5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na:
1) Przedłużeniu okresu świadczenia Usług Utrzymania Portali o 12 miesięcy. W tym
przypadku okres realizacji przedmiotu umowy wzrośnie do 24 miesięcy.
2) Przedłużeniu okresu świadczenia Usług Utrzymania Portali o kolejne 12 miesięcy. W tym
przypadku okres realizacji przedmiotu umowy wzrośnie do 36 miesięcy.
3) Zamawianiu usług przekazania wiedzy (maksymalnie 2 takie usługi w ramach niniejszej
umowy).
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prawa opcji, o ile zapotrzebowanie na realizacje tego
prawa zostanie wysłane Zamawiającemu nie później niż 30 dni przed końcem aktualnego
okresu świadczenia Usług Utrzymania Portali. Po tym okresie Wykonawca może odmówić
realizacji prawa opcji.
7. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zamówienie opcjonalne.
8. W przypadku skorzystania, przez Zamawiającego, z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany
do realizacji umowy w ramach prawa opcji.
§3
Dane kontaktowe
1. Wszelkie informacje, związane z realizacją niniejszej Umowy, winny być dokonywane
w formie pisemnej lub z wykorzystaniem poczty e-mail, pod rygorem nieważności.
2. Przedstawicielem Zamawiającego (koordynatorem umowy) upoważnionym do czynności
związanych z realizacją niniejszej umowy , w pierwszej kolejności jest:
- ………..........................….., tel. ...................... adres e-mail ................................,
pozostałymi koordynatorami ze strony Zamawiającego są:
………..........................….., tel. ...................... adres e-mail ................................,
Koordynatorzy umowy mogą jednoosobowo podejmować czynności wynikające z realizacji
umowy.
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Zmiana osób oraz danych teleadresowych nie stanowią istotnej zmiany umowy i będą
dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia.
3. Wszelkie informacje, związane z realizacją niniejszej Umowy, Zamawiający może
przekazywać koordynatorowi umowy ze strony Wykonawcy. Przedstawicielem Wykonawcy
(koordynatorem umowy) upoważnionym do czynności związanych z realizacją niniejszej
umowy jest:
- ………..........................….., tel. ...................... adres e-mail ................................,
Zmiana osoby oraz danych teleadresowych nie stanowią istotnej zmiany umowy i będą
dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia.
4. W przypadku zmiany danych kontaktowych Strony zobowiązane są do niezwłocznego
powiadomienia drugiej Strony o zmianie, w formie pisemnej albo z wykorzystaniem poczty email. W przypadku niedopełnienia tego wymogu zgłoszenia przesłane na dotychczasowe
numery lub adresy uważa się za doręczone.
§4
Odpowiedzialność Stron
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy, w tym z treścią wszystkich
załączników.
2. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie zasoby (np. oprogramowanie, sprzęt, łącza
internetowe i inne zasoby), które są mu niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac składających się na przedmiot umowy
z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej od podmiotu profesjonalnie wykonującego
usługi w obszarze IT.
4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego konsultowania z Zamawiającym zagadnień
dotyczących realizowanego przedmiotu umowy.
5. Strony oświadczają, że są świadome, że realizacja przedmiotu umowy wymaga współpracy
między Stronami i zobowiązują się do udostępniania Stronie drugiej wszelkich wyjaśnień
niezbędnych do sprawnej realizacji przedmiotu umowy.
6. Jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego dla prawidłowej realizacji umowy
jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest
Wykonawca.
7. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy
z usług strony trzeciej (Audytora) celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości
lub poszczególnych prac objętych umową. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania
z zewnętrznego audytu nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.
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8. Wykonawca, bez dodatkowych kosztów, zobowiązany jest do udzielenia Audytorowi,
posiadającemu pisemne pełnomocnictwo udzielone przez Zamawiającego, wszelkich
informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnienia i zaprezentowania
rezultatów prowadzonych prac, jak również zapewnienia możliwości ich kontroli.
9. Zamawiający ponosi koszty wszelkich przeprowadzanych przez niego lub na jego zlecenie
audytów oraz wszelkich innych kontroli realizacji prac objętych umową.
10. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania działających i aktywnych kanałów
komunikacji (w tym email, telefon, adres korespondencyjny) niezbędnych do skutecznej
realizacji przedmiotu umowy.
11. Strony zobowiązują się potwierdzać otrzymanie korespondencji związanej z realizacją
niniejszej umowy, w terminie do 3 dni roboczych..
12. Wykonawca nie będzie się uchylał od realizacji zobowiązań przewidzianych niniejszą Umową.
13. Brak działających i aktywnych kanałów komunikacji oraz brak potwierdzenia otrzymanej
korespondencji będzie traktowane jako uchylanie się Wykonawcę od realizacji zobowiązań
umownych.
§5
Wynagrodzenie i płatności.
1. Cena Usług Utrzymania Portali, o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 1), wynosi ………… zł
brutto, w tym 23 % VAT za 1 miesiąc kalendarzowy świadczenia usług.
2. W przypadku wystawiania faktury za niepełny miesiąc kalendarzowy, kwota wynagrodzenia
zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości dni, w których świadczone były usługi.
3. Cena pojedynczej Usługi Przekazania wiedzy, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 2) wynosi
……….. zł brutto, w tym 23 % VAT.
4. Łączna maksymalna wartość umowy, obejmująca Usługi Utrzymania Portali (w ramach
zamówienia podstawowego i opcjonalnego) oraz usług przekazania wiedzy nie przekroczy
kwoty, …………….. zł brutto, słownie: …………………………………. złotych, w tym 23
% VAT.
5. Kwoty wymienione w niniejszym paragrafie zawierają wszystkie koszty, jakie powstaną
w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatki i inne opłaty przewidziane prawem.
6. Strony ustalają, że Wykonawca wystawi fakturę dotyczącą realizacji Usług Utrzymania Portali
po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym usługi były wykonywane.
7. Strony ustalają, że Wykonawca wystawi fakturę, po wykonaniu Usługi Przekazania wiedzy oraz
po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, z wynikiem pozytywnym,
dotyczącego tej usługi.
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8. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie w złotych polskich, w ciągu
14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, w tym ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, o której mowa w ustawie z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.
9. Zapłaty nastąpią w formie przelewów, na rachunek bankowy Wykonawcę o numerze:
...................................... prowadzony przez bank ................... .
10. Wykonawca oświadcza, że wskazany powyżej rachunek bankowy

jest rachunkiem

rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem SKOK służącym wyłącznie do rozliczania
prowadzonej działalności gospodarczej.
11. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności na wyłącznie rachunek widniejący w
wykazie, o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług (biała lista
podatników VAT) lub przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.
12. W przypadku braku numeru rachunku na „białej liście” płatności zostaną wstrzymane do czasu
opublikowania numeru rachunku na „białej liście” i poinformowania o tym Zamawiającego.
13. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji
Wykonawcę podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze
wskazaniem nowego numeru rachunku. (Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany
Umowy i może być dokonywana w formie jednostronnego powiadomienia).
14. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi
najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
15. Za niewykorzystanie prawa opcji, Zamawiający nie zapłaci wynagrodzenia, a Wykonawca
zrzeka się roszczeń z tego tytułu.
16. Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktur za pomocą poczty elektronicznej na adres ……….
(w postaci niezabezpieczonego przed odczytem i wydrukiem plikiem PDF).
§6
Pozostałe kary umowne, wypowiedzenie umowy
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcę,
w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu umowy w ciągu 21 dni.
2) Zamawiający po raz trzeci podpisze, z zastrzeżeniami, Protokół Odbioru Usługi Przekazania
wiedzy.
3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub nie
wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie, przy czym wypowiedzenie umowy
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może nastąpić po uprzednim upomnieniu Wykonawcę i wyznaczeniu mu 10-dniowego (dni
robocze) terminu na dostosowanie realizacji umowy do jej postanowień i obowiązków
Wykonawcę.
2. Strony mogą wypowiedzieć umowę, w trybie natychmiastowym, bez winy Stron, w przypadku
gdy:
1) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub został wydany nakaz zajęcia majątku
Wykonawcy,
2) Zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3) Realizacja umowy jest niemożliwa z powodu działania siły wyższej, mającej wpływ na
realizację umowy.
3. Strony mogą w każdym momencie rozwiązać umowę za porozumieniem stron.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić
Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z realizacją umowy.
5. Wypowiedzenie umowy do swej skuteczności wymaga formy pisemnej. Wypowiedzenie
zostanie doręczone przez pracownika Zamawiającego lub listem poleconym, za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.
6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości
5% kwoty brutto określonej w §5 ust. 4.
7. W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w §7 przez Wykonawcę lub osoby,
którymi Wykonawca posłuży się w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł. za każdy
przypadek stwierdzonego naruszenia zasad.
8. Kary umowne określone w umowie i załącznikach do umowy mogą być naliczane niezależnie
od siebie i kumulować się.
9. W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, Zamawiający, jednocześnie z
poinformowaniem Wykonawcy o naliczeniu kary umownej, może potrącić tak naliczoną karę
umowną z wynagrodzenia należnego wykonawcy, bez konieczności uprzedniego wzywania
Wykonawcy do zapłaty kary umownej.
10. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary
umownej, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
11. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy lub
wypowiedzenia umowy.
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12. Pozostałe kary, związane z nienależytą realizacją umowy, zostały opisane w innych paragrafach
niniejszej umowy i załącznikach do niniejszej umowy.
13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nierealizowanie lub nieterminową realizację
przedmiotu Umowy spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, na które
Wykonawca nie ma wpływu i nie może im zapobiec.

§7
Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych
i informacji dotyczących Zamawiającego, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej
umowy, chyba że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pisemną zgodę na ich ujawnienie.
2. Zamawiający zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych
i informacji dotyczących Wykonawcę, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy,
chyba że Zamawiający otrzyma od Wykonawcę pisemną zgodę na ich ujawnienie.
3. Obowiązek nie ujawniania danych i informacji dotyczących drugiej strony umowy uzyskanych
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy wiąże strony umowy również po wygaśnięciu
jak i po rozwiązaniu niniejszej umowy.
4. Ograniczenia określone w ust 1 i ust. 2 nie dotyczą informacji uzyskanych przez strony umowy
od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszających zobowiązań tych osób do nie
ujawniania takich informacji oraz informacji, które są publicznie znane oraz jeżeli obowiązek
ich ujawnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
§8
Usługa przekazania wiedzy
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wiedzy w zakresie
opisanym w ust. 2, umożliwiającej efektywne uruchomienie i świadczenie Usług Utrzymania
Portali, po zakończeniu niniejszej umowy.
2. W ramach Usługi Przekazania wiedzy Wykonawca:
1) Przygotuje i przekaże Zamawiającemu bieżącą całościową kopię Portali.
2) Przygotuje i przekaże Zamawiającemu bieżącą wersję eksploatowanego systemu CMS.
3) Przygotuje i przekaże Zamawiającemu aktualną i szczegółową instrukcję odtworzeniową
oraz instalacji CMS i Portali. Instrukcja musi umożliwić Zamawiającemu przeniesienie,
zainstalowanie i skonfigurowanie CMS Edito oraz Portale na inne środowisko hostujące w
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tym na serwery wybrane przez Zamawiającego po zakończeniu niniejszej umowy.
Instrukcja będzie w formie pliku edytowalnego oraz w formie pliku PDF.
4) Przygotuje i przekaże, na nośniku DVD lub na dysku komputerowym (SATA lub USB) lub
udostępni poprzez internet, Zamawiającemu maszynę wirtualną serwera hostującego ze
środowiskiem systemu operacyjnego, CMS-em i Portalami (w wersji produkcyjnej) oraz
wszystkimi elementami infrastruktury programowej wymaganej do świadczenia przez tę
maszynę wirtualną usług hostingowych Portali. Maszyna wirtualna musi być tak
skonfigurowana aby po jej uruchomieniu zapewniała usługi hostingu Portali komputerom
odwołującym się do Portali na tej maszynie udostępnianych.
5) Zgodnie z instrukcją opisaną w pkt. 3) dokona prezentacji instalacji, konfiguracji i
przeniesienia CMSa i Potrtali na inne środowisko hostujące.
3. Wykonawca zrealizuje usługę przekazania wiedzy oraz przekaże Zamawiającemu w\w
produkty Usługi Przekazania wiedzy w terminie 20 dni roboczych od przekazania zlecenia.
4. Po zrealizowaniu Usługi Przekazania wiedzy Zamawiający, w terminie 15 dni roboczych od
dnia przekazania, dokona odbioru dotyczącego tej usługi.
5. Jeżeli rezultaty Usługi Przekazania wiedzy będą kompletne i pozbawione błędów, Zamawiający
podpisze, z wynikiem pozytywnym, bez zastrzeżeń, Protokół Odbioru Usługi Przekazania
wiedzy.
6. Wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym, Zamawiający przejmuje
majątkowe prawa autorskie dokumentacji oraz licencje na system operacyjny i pozostałe
elementy infrastruktury programowej, zgodnie z Załącznikiem 4.
7. Jeżeli rezultaty Usługi Przekazania wiedzy nie będą kompletne lub będą zawierały błędy,
Zamawiający opisze zastrzeżenia do zrealizowanej usługi i podpisze Protokół Odbioru z
wynikiem negatywnym. Protokół Odbioru z wynikiem negatywnym nie jest potwierdzeniem
należytego wykonania usługi i nie stanowi podstawy do wypłaty wynagrodzenia za Usługę
Przekazania wiedzy.
8. W terminie 10 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego Protokołu Odbioru usługi z
wynikiem negatywnym, Wykonawca usunie nieprawidłowości i ponownie przekaże do odbioru
rezultaty Usługi Przekazania wiedzy oraz przeprowadzi prezentację opisaną w ust. 2 pkt 5).
9. Zamawiający dokona ponownego odbioru usługi zgodnie z ust.4,5,7.
10. Jeżeli Zamawiający po raz drugi podpisze Protokół Odbioru z wynikiem negatywnym,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości równej sumie 20% miesięcznego
wynagrodzenia za Usługi Utrzymania Portali i 20% wynagrodzenia przewidzianego za Usługę
Przekazania wiedzy oraz, po raz kolejny przedstawi usługi do odbioru (zgodnie z opisem w ust.
8). Trzeci odbiór będzie przebiegał zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4,5,7.
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11. Każdy kolejny odbiór usługi przekazania wiedzy będzie się odbywał zgodnie z ust. 10.
12. Niezależnie od kary, o której mowa w uat. 10, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia,
w zrealizowaniu Usługi Przekazania wiedzy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
2% miesięcznego wynagrodzenia za Usługi Utrzymania Portali

i

2% wynagrodzenia

przewidzianego za Usługę Przekazania wiedzy.
§9
Pozostałe postanowienia umowy
1. W przypadku zakwalifikowania kosztów przedmiotu umowy w ramach projektu Pomocy
Technicznej POIiŚ, przedmiot umowy zostanie zrefundowany ze środków Pomocy Technicznej
Programu

Operacyjnego

Infrastruktura

i

Środowisko

zgodnie

„Wytycznymi

w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020”.
2. Załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o zmianie formy organizacyjnoprawnej, zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub podjęciu postępowania układowego
(ugodowego) oraz o innych istotnych zmianach sytuacji prawnej i danych rejestrowych.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu
zdarzeń mających wpływ na realizację niniejszej umowy.
5. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron.
6. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli obu stron.
7. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy, poprzez odpowiednią zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) prawa dotyczącego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
o kwotę wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej wymienionych zmian.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 7, odpowiednia zmiana wynagrodzenia
może nastąpić za zgodą stron, w drodze negocjacji, przy czym:
- negocjacje będą się mogły rozpocząć nie wcześniej niż w dniu opublikowania zmian
przepisów będących podstawą negocjacji,
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- w przypadku zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia, pod pojęciem
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy
umowy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników
biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania (w momencie wejścia w życie
zmiany) części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego, obowiązującej po
zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, dla osób zatrudnionych w wymiarze niższym
niż pełen etat,
- w przypadku zmiany dotyczącej zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
zdrowotnym albo wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, pod
pojęciem „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów
wykonawcy umowy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej
łączącej wykonawcę z osobą fizyczną

nieprowadzącą działalności gospodarczej,

wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób
zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej
przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących
udział w realizacji pozostałej do wykonania (w momencie wejścia w życie zmiany) części
zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
9. Do spraw nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z
niniejszej umowy. W przypadku braku dojścia do konsensusu w trybie opisanym z zdaniu
poprzednim strony ustalają, iż wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygał
będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi
dowód jej zawarcia, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
ZA WYKONAWCĘ

ZA ZAMAWIAJĄCEGO

Zestawienie załączników:
Załącznik 1 Opis portali.
Załącznik 2 Specyfikacja usług utrzymania Portali.
Załącznik 3 Opis środowiska testowego.
Załącznik 4 Licencje i prawa autorskie.
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