ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, wykonania
i uruchomienia systemu ładowania elektrycznych samochodów osobowych na parkingu
wewnętrznym Zamawiającego zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A
w Warszawie, zwanego dalej Przedmiotem Zamówienia.
2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia, dalej OPZ,
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz przy
uwzględnieniu wymogu należytej staranności.
2. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przekazywać
praw i obowiązków wynikających z Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym,
posiada niezbędną wiedzę i potencjał do wykonania prac stanowiących Przedmiot Zamówienia
oraz posiada środki finansowe niezbędne dla realizacji Przedmiotu Zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, iż w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia będzie ponosił
odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich
pracowników i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się przy realizacji Przedmiotu
Zamówienia.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe przy wykonywaniu
przez niego Przedmiotu Zamówienia, w tym również wobec osób trzecich. Wykonawca
zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń cywilnoprawnych osób trzecich, będących
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania prac i obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy.
6. Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej Umowy ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązuje się terminowo wykonać Przedmiot Zamówienia wolny od wad
fizycznych i prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi Normami.
8. Użyte przy wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia urządzenia i narzędzia muszą posiadać
wszystkie wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do ich stosowania na terenie Polski
i Unii Europejskiej.
9. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca ma obowiązek utylizacji materiałów
zdemontowanych w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia. Utylizację należy
przeprowadzić w sposób i w miejscu zgodnym z obowiązującymi przepisami, w szczególności
należy przestrzegać przepisów dotyczących postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
10. Wykonawca zobowiązany jest poddać się doraźnej kontroli jakości wykonywanych prac, ich
stanu zaawansowania oraz ich zgodności z: obowiązującymi przepisami prawa i normami,
Umową, Opisem przedmiotu zamówienia, przyjętą dokumentacją techniczną oraz pozostałymi
dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji Umowy.
11. W trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do roboczych
konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym. Konsultacje i uzgodnienia będą odbywać się w ramach
spotkań koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający może wyrazić również
zgodę na inną np. zdalną formę uzgodnień i konsultacji.

§3
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Zamówienia w zaoferowanym terminie .....
dni, licząc od daty zawarcia Umowy.
2. Za datę wykonania Przedmiotu Zamówienia uważany będzie dzień zrealizowania całego
przewidzianego zakresu Przedmiotu Zamówienia, jeżeli Zamawiający potwierdził odbiór,
podpisał Protokół Odbioru i uznał Przedmiot Zamówienia za wykonany.
§4
1. Dokumentację techniczną Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt do siedziby
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 3A
w Warszawie.
2. Liczbę egzemplarzy dokumentacji technicznej określa Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Przy odbiorze dokumentacji technicznej Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania
sprawdzenia poprawności jej wykonania, gdyż dokonuje on odbioru tej dokumentacji pod
względem formalnym. Za jakość, kompletność i zgodność z Umową dokumentacji technicznej
oraz za szkody wynikające z jej wad odpowiada Wykonawca.
4. Dokumentacja techniczna, będzie uważana za odebraną przez Zamawiającego, jeżeli
podpisany protokół odbioru dokumentacji technicznej będzie zawierał wyraźne, niebudzące
wątpliwości interpretacyjne oświadczenie Zamawiającego o uznaniu dokumentacji technicznej
za odebraną.
§5
1. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania i stanu
zaawansowania realizacji Przedmiotu Zamówienia, w szczególności Wykonawca zobowiązany
jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić mu stan zaawansowania prac oraz udzielić
wszelkich niezbędnych wyjaśnień.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu lub w trakcie
wykonywania Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub
zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Zamówienia w terminie określonym przez
Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja Przedmiotu Zamówienia nie spowoduje
naruszenia praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań
konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych osób trzecich.
2. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich
w związku z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, dotyczące w szczególności naruszenia
jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań
konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych osób trzecich i oświadcza, że
w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich
osób trzecich, przez co zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu
korzystania z Utworów, w szczególności zapewniając na własny koszt zastępstwo procesowe
Zamawiającego w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.
3. Wszelkie elementy Przedmiotu Zamówienia, będące utworami w rozumieniu prawa
autorskiego, jakie zostaną stworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy
(zwane dalej „Utworami”) zostaną przekazane Zmawiającemu w formie pisemnej oraz
w formie plików możliwych do edycji w programach z pakietów Microsoft Office, Adobe
Reader i AutoCad, w rozszerzeniach wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że:
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1) w dacie przekazania Zamawiającemu Utworów, Wykonawcy przysługiwać będą niczym
nieograniczone majątkowe prawa autorskie do Utworów oraz prawo własności
egzemplarzy Utworów, a wszelkie wymagalne roszczenia pieniężne osób trzecich w
związku z wykonaniem Utworów będą w całości zaspokojone;
2) przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do Utworów mogą być przeniesione zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa.
3) Utwory nie będą, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, udostępniane publicznie ani
w inny sposób rozpowszechniane przed datą przekazania Utworów Zamawiającemu.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, z chwilą przekazania Wykonawca
przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości
wykorzystania prawo własności egzemplarzy Utworów oraz całość autorskich praw
majątkowych do Utworów jak również wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z
Utworów w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób na wszystkich polach eksploatacji znanych
w chwili zawarcia Umowy w zakresie realizacji stosownych prac adaptacyjnych.
W szczególności Zamawiający uprawniony będzie do:
1) utrwalania Utworów, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych
(m.in. CDROM-y, dyskietki, DVD-ROM-y, nośniki USB, taśmy magnetyczne, nośniki
magnetooptyczne);
2) zwielokrotniania Utworów każdą techniką, w tym techniką drukarską;
3) wprowadzania Utworów do obrotu;
4) wprowadzania Utworów do pamięci komputera;
5) wykorzystania Utworów w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych;
6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworów;
7) wystawiania i wyświetlania Utworów;
8) udostępniania Utworów w każdej formie, w tym w drodze umów dzierżawy, najmu i
użyczenia Utworów;
9) swobodnego używania i korzystania z Utworów oraz jego pojedynczych elementów w
zakresie
10) promocji i reklamy, tak przez Zamawiającego jak i inne upoważnione przez niego
podmioty;
11) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Utworów w całości lub w części jakimikolwiek
12) środkami i w jakiejkolwiek formie;
13) tłumaczenia Utworów.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca upoważnia niniejszym
Zamawiającego i wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego opracowań Utworów,
w szczególności przeróbek i adaptacji. W razie, gdy takie przeróbki i inne opracowania
Utworów, stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231,
z późn. zm.), Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na rozporządzenie i korzystanie z takiego
przedmiotu przez Zamawiającego stosownie do jego potrzeb na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 5.
Z chwilą przekazania wszelkie egzemplarze Utworów przechodzą nieodpłatnie na własność
Zamawiającego.
Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na naruszenie integralności
Utworów w celu przygotowania i przeprowadzenia wszelkich zmian jakie Zamawiający uzna za
stosowne.

9. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca upoważnia niniejszym
Zamawiającego do udzielenia innym podmiotom dalszych zezwoleń na wykonywanie praw
zależnych w stosunku do praw do Utworów w celu określonym w ust.8.
§7
1. Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy Zamawiający
zapłaci na rzecz Wykonawcy łączne wynagrodzenie umowne w wysokości: ……………… PLN
brutto (słownie złotych: ……………..) – wartość Umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy
w banku ……., nr konta bankowego: …………………………………., w terminie 21 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
przesłanej za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Zamawiający dopuszcza
faktury w formie elektronicznej.
3. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie
21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
4. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 2 rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej
działalności gospodarczej.
5. NFOŚiGW 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 lub przy użyciu
mechanizmu podzielonej płatności.
6. Strony umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego NFOŚiGW.
7. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest podpisanie przez Strony
Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2.
§8
1. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi wynosi 24 miesięcy od daty odbioru
Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego.
2. Zgłoszenie wad następuje w formie pisemnej (pismem lub protokółem), z jednoczesnym
wskazaniem przez Zamawiającego obiektywnie możliwego do dotrzymania terminu ich
usunięcia.
3. W sytuacjach szczególnych, wynikających z uwarunkowań obiektywnych, Zamawiający na
pisemną prośbę Wykonawcy może wydłużyć termin podany w zgłoszeniu.
4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich wad ujawnionych
w okresie rękojmi.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
6. Na żądanie jednej ze Stron, fakt usunięcia wady przez Wykonawcę Strony będą potwierdzać
protokólarnie.
§9
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Zamówienia
Zamawiającemu należą się kary umowne określone poniżej.
2. Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia wynosi 200,00 złotych za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wskazanego w § 3 do dnia jego faktycznego
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wykonania. Przez opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia rozumie się także jego
wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu w sposób niezgodny z Umową.
Kara umowna za opóźnienie w usunięciu, stwierdzonych przez Zamawiającego, wad w okresie
rękojmi wynosi 100,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, licząc
od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do dnia faktycznego usunięcia
wady.
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, w przypadku gdy Zamawiający
uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy w trybie
natychmiastowym i bez potrzeby jej wypowiadania lub wyznaczania dodatkowych terminów.
W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 10, podczas wykonywania przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), za każdy przypadek stwierdzonego
naruszenia zasad.
Niezależnie od przyczyn, jakie zgodnie z przepisami prawa uzasadniają możliwość odstąpienia
od Umowy lub jej rozwiązania, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy lub
rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i bez potrzeby jej wypowiadania lub
wyznaczania dodatkowych terminów, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przesłanek
uprawniających do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
1) dłuższego niż 14 dni opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu albo wykonaniu Przedmiotu
Zamówienia, lub
2) gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamówienia nieprawidłowo lub niezgodnie
z Umową, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonywania Przedmiotu Zamówienia.

7. Zapłata kar umownych zastrzeżonych w Umowie nie wyklucza uprawnienia Zamawiającego do
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość przedmiotowych kar, na zasadach
ogólnych za poniesioną szkodę. Naliczenie kar nie zwalnia Wykonawcy od terminowego
i należytego wykonania całości lub części Przedmiotu Zamówienia, co do których Zamawiający
zgłosił zastrzeżenia.
8. Kwoty naliczanych przez Zamawiającego kar umownych mogą zostać potrącone z płatności
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim wypadku potrącenie dokonane będzie przez
pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z ww. tytułu należne wynagrodzenie
wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę.
9. Niezależnie od uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
jeżeli po powiadomieniu o wykryciu wady ujawnionej w okresie rękojmi, Wykonawca nie
przystąpi niezwłocznie do usunięcia tej wady lub nie usunie jej w terminie, Zamawiający,
zachowując roszczenie o naprawienie szkody i naliczając kary Umowne, uprawniony będzie
według swego wyboru do:
1) zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu i obciążenia Wykonawcę kosztami
wykonania zastępczego,
2) usunięcia wad we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz obciążenia
Wykonawcy tymi kosztami.
10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nierealizowanie lub nieterminową realizację
Przedmiotu Zamówienia spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, na które
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Wykonawca nie miał wpływu i nie mógł im zapobiec, to jest z przyczyn leżących wyłącznie po
stronie Zamawiającego lub działaniem siły wyższej.
Łączna wartość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie powyżej, nie może
przekroczyć 30 % wartości Umowy.
§ 10
W związku z realizacją niniejszej Umowy Wykonawca może uzyskać dostęp do informacji
i dokumentów Zamawiającego, które będą miały charakter poufny.
Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający zwany będzie „Stroną Ujawniającą”, zaś
Wykonawca otrzymujący Informacje Poufne „Stroną Otrzymującą”.
Strony ustalają, że:
1) wszelkie informacje uzyskane przez Stronę Otrzymującą od Strony Ujawniającej,
w szczególności: wiedza, know-how, dane finansowe, dane handlowe, dane techniczne,
dane operacyjne, dane z zakresu public relations, a także badania, analizy, opracowania
i plany dotyczące działalności Zamawiającego oraz jego klientów i partnerów, a także
wszystkie inne – bez względu na to w jaki sposób zostały przekazane przez Zamawiającego
i na jakim nośniku (w tym ustnie), stanowią informacje poufne i określane są dalej łącznie
jako „Informacje Poufne”.
2) wszelkie nośniki, które zawierają Informacje Poufne, w tym w szczególności przedmioty
takie jak wydruki, dokumenty sporządzone pismem ręcznym, fotografie, rysunki
i schematy, nośniki elektroniczne, takie jak taśmy i dyski magnetyczne, dyski optyczne,
pamięci typu „flash”, urządzenia (sprzęt), modele, prototypy oraz inne przedmioty,
z których możliwe jest odczytanie informacji, określane są dalej jako „Materiały Poufne”.
W przypadku, gdy istnieje wątpliwość, czy dana informacja, bądź dokument ma charakter
poufny, należy przyjąć, iż stanowi on Informację Poufną.
Nie stanowią Informacji Poufnych:
1) informacje, które zostały ujawnione do publicznej wiadomości przed zawarciem Umowy
albo po jej zawarciu – jeżeli ujawnienie nastąpiło bez winy Strony Otrzymującej;
2) informacje, które Strona Otrzymująca w sposób uprawniony otrzymała od osoby trzeciej
oraz nie była zobowiązana wobec tej osoby do zachowania ich w poufności;
3) informacje, które Strona Otrzymująca posiadała w sposób uprawniony przed ich
udostępnieniem przez Stronę Ujawniającą;
4) informacje wytworzone niezależnie przez Stronę Otrzymującą, podmiot powiązany z tą
Stroną lub osoby zatrudnione przez tę Stronę, lecz nie opierające się oraz/lub bazujące na,
oraz/lub nie zawierające Informacji Poufnych.
Strony uzgadniają również, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania
w tajemnicy Informacji Poufnych lub zakazu ujawniania Materiałów Poufnych w przypadku,
jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa. W każdym takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o obowiązku ujawnienia Informacji
Poufnych lub Materiałów Poufnych, na rzecz osób, co do których ujawnienie ma nastąpić
lub nastąpiło, chyba że takiemu poinformowaniu sprzeciwiałyby się obowiązujące przepisy
prawa;
2) ujawnienia tylko takiej części Informacji Poufnych lub Materiałów Poufnych, jaka jest
wymagana przez prawo; podjęcia wszelkich możliwych działań celem zapewnienia,
iż ujawnione Informacje Poufne lub Materiały Poufne będą traktowane w sposób poufny
i wykorzystywane tylko dla celów uzasadnionym celem ujawnienia.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych oraz
nieujawniania i nieprzekazywania podmiotom i osobom nieuprawnionym Materiałów
Poufnych.
8. Wykonawca może korzystać z Informacji Poufnych oraz Materiałów Poufnych uzyskanych od
Zamawiającego tylko w celu dokonania oceny zasadności wykonania dokumentacji,
uzgodnienia warunków jej wykonania oraz ewentualnego wykonania dokumentacji i tylko
w zakresie do tego niezbędnym.
9. Wykonawca zobowiązuje się do należytej ochrony otrzymanych Informacji Poufnych oraz
Materiałów Poufnych przed nieuprawnionym dostępem do nich, ich ujawnieniem,
przekazaniem lub wykorzystaniem.
10. Dostęp do Informacji Poufnych lub Materiałów Poufnych mogą mieć tylko osoby zatrudnione
przez Wykonawcę lub podmiot z nim powiązany oraz doradcy Wykonawcy lub podmiot z nim
powiązany, jeżeli taki dostęp jest niezbędny do oceny zasadności wykonania dokumentacji,
uzgodnienia lub oceny warunków jej wykonania lub samego wykonania, a także pod
warunkiem, że osoby takie zostaną uprzednio zobowiązane do zachowania poufności
i przestrzegania innych zasad oraz warunków wynikających z Umowy.
11. Udostępnienie Informacji Poufnych lub Materiałów Poufnych osobom trzecim innym niż
wymienione w ust. 10 powyżej jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą Strony
Ujawniającej i pod warunkiem przyjęcia przez takie osoby wszystkich zobowiązań wynikających
z Umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym
wykrytym przypadku nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania Informacji Poufnych lub
Materiałów Poufnych Zamawiającego lub innego naruszenia Umowy.
13. Strony zobowiązują się ściśle współpracować w celu usunięcia skutków nieuprawionego
ujawnienia Informacji Poufnych lub Materiałów Poufnych, jak i zapobieżenia ich dalszego
nieuprawnionego wykorzystywania.
14. Niezależnie od postanowień poprzednich ustępów Zamawiający ma prawo podjąć wszelkie
kroki prawne w celu zabezpieczenia swoich interesów, w tym dochodzić naprawienia
powstałej szkody na zasadach ogólnych.
15. Po rozwiązaniu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji
poufnych oraz nieujawniania Materiałów Poufnych przez okres 10 lat.
16. Poprzez zawarcie Umowy lub otrzymanie Informacji Poufnych lub Materiałów Poufnych
Wykonawca nie nabywa praw autorskich, licencji ani żadnego innego prawa do
wykorzystywania Informacji Poufnych lub Materiałów Poufnych Zamawiającego.
17. W przypadku zakończenia współpracy pomiędzy Stronami lub rozmów dotyczących
dokumentacji, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się
niezwłocznie zwrócić wszystkie Materiały Poufne otrzymane od Strony Ujawniającej, a także
ich kopie oraz usunąć Informacje Poufne ze wszelkich posiadanych nośników, na których
zostały one utrwalone, w sposób uniemożliwiający odtworzenie Informacji Poufnych.
18. Na żądanie Strony Ujawniającej Strona Otrzymująca złoży niezwłocznie pisemne oświadczenie
o wykonaniu zobowiązania, o którym mowa ust. 17 powyżej.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
§ 12
Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

