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UMOWA 

zawarta w dniu [•].[•].2019 roku w Warszawie („Umowa”) pomiędzy: 

 

Simplicardiac sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. J. J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390665, NIP 

5272658880, reprezentowaną przez pana Andrzeja Białkowskiego - Milera - Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej „Spółką”, 

 

a 

 

______________ zamieszkałym/ą: _____________, legitymującą się dowodem osobistym o numerze 

__________, PESEL _______, NIP __________,  

______________, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą _________________ wpisanym 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP _____________, 

REGON _____________, zam. ____________ ul. ______________ __-___ ____________ 

legitymującym się dowodem osobistym nr _____________, wydanym przez ________________ w 

dniu ___________, PESEL ______________, 

 

______________, z siedzibą w ____________ przy ul ________________, __-___ _____________ 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ________________, ____ 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _________, REGON 

___________, NIP _____________, reprezentowaną przez _____________________  

 

______________, zam. ______________, ul. _____________, __-__ _______________, 

legitymującym/ą się dowodem osobistym nr ______ wydanym przez _______________ w dniu 

_________, PESEL ________, NIP __________, REGON __________, 

oraz  
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______________, zam. ______________, ul. _______________, __-___ ________________, 

legitymującym/ą się dowodem osobistym nr ____________, wydanym przez ____________ w dniu 

__________, PESEL ____________, NIP ____________, REGON __________, 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod firmą ____________ spółka cywilna pod 

adresem ____________, __-__ ____________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej pod numerem NIP ____________, REGON ____________, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub rozłącznie „Stroną”, 

 

1. Usługi 

 

1.1. Spółka powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Spółki usługi w zakresie 

ochrony własności przemysłowej, opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym nr [•] z dnia 

[•] („Zapytanie Ofertowe”), (dalej: „Usługi”), mające na celu realizację projektu 

dofinansowanego pn. Ochrona prawna własności przemysłowej dla wynalazku "Urządzenie 

medyczne do ucisku naczynia krwionośnego", współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej” („Projekt”). 

1.2. Umowa zostanie zawarta w wyniku postępowania przeprowadzanego w trybie zapytania 

ofertowego, zgodnie z zasadami określonymi przez Polską Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości („PARP”) w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

1.3. Usługa będzie realizowana w ramach Projektu. 
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2. Zmiany Umowy 

 

2.1. Spółka uprawniona będzie do dokonania poprzez pisemne oświadczenie następujących 

zmiany postanowień zawartej Umowy: 

2.1.1. zmian, które wynikają z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa; 

2.1.2. ograniczenia lub wyłączenia z realizacji przez Spółkę części Usług i związanego z 

tym zmniejszenia kwoty Wynagrodzenia;  

2.1.3. zmiany harmonogramu realizacji Usług w przypadku przedłużenia lub skrócenia 

procedur patentowych lub innych procedur we właściwych urzędach i instytucjach 

lub zmian organizacyjnych lub strategii patentowej Spółki;  

2.1.4. zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji 

Projektu, 

2.1.5. wydłużenia terminu realizacji Umowy z przyczyn organizacyjnych leżących po 

stronie Spółki; 

2.1.6. zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją Usług; 

2.1.7. zmiany dotyczącej udzielenia zamówień uzupełniających, w wysokości 

nieprzekraczającej 50% wartości Wynagrodzenia określonego w ust. 6.1 Umowy, 

przeprowadzonych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego oraz 

dotyczących tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe. 

2.2. Wszelkie inne zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają aneksu sporządzonego przez Strony 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

3. Sposób realizacji Usług 

 

3.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Usług w sposób terminowy, profesjonalny i 

niewadliwy, z dołożeniem najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru 

działalności Wykonawcy, z uwzględnieniem całej swojej wiedzy i doświadczenia oraz z 

zaangażowaniem wszelkich środków będących w dyspozycji Wykonawcy, z dbałością o 

interesy Spółki. 
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3.2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Zapytania 

Ofertowego i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń oraz zobowiązuje się wykonać Usługi 

zgodnie z Zapytaniem Ofertowym. 

3.3. Wykonawca działać będzie w sposób mający na celu jak najszybszą realizację Usług.   

3.4. W razie wadliwego lub opóźnionego wykonywania Usług, Wykonawca na żądanie Spółki 

zobowiązany jest do zmiany sposobu wykonywania Usług lub usunięcia wad lub opóźnień na 

własny koszt w terminie 14 od zgłoszenia przez Spółkę zaistnienia wady 

 

4. Termin realizacji Usług 

 

4.1. Usługi powinny być realizowane przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem 

(„Harmonogram”) stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

4.2. Usługi powinny zostać w całości zrealizowane do dnia 01.12.2023. 

 

5. Protokół odbioru 

 

5.1. Prawidłowe, terminowe i pełne wykonanie Usług potwierdzone zostanie podpisanym przez 

Strony protokołem odbioru. W przypadku zastrzeżeń odnośnie realizacji przez Wykonawcę 

Usług Spółka uprawniona będzie do odmowy podpisania protokołu odbioru („Protokół 

Odbioru”).     

 

6. Wynagrodzenie 

 

6.1. Z tytułu wykonania Usług oraz z tytułu przeniesienia przez Wykonawcę na Spółkę praw 

autorskich do ewentualnych utworów powstałych w wyniku realizacji Usług Spółka zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości [•] (słownie: [•]) PLN netto, powiększonej o 

podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów („Wynagrodzenie”). 

6.2. Wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, płatnym w częściach za poszczególne 

etapy realizacji Usług wskazane w Harmonogramie, zgodnie z planem płatności stanowiącym 

Załącznik nr 2 do Umowy.  
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6.3. Wynagrodzenie wypłacone zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

przedstawionej do zapłaty wraz z podpisanym przez Strony Protokołem Odbioru, 

wystawionej za prawidłowo, terminowo i w pełni wykonane Usługi. 

6.4. Wynagrodzenie wypłacone zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w wystawionej przez Wykonawcę fakturze w terminie 30 dni od dnia jej 

otrzymania. 

6.5. W przypadku ograniczenia zakresu lub sposobu realizacji Usług przez Spółkę zgodnie z ust. 

2.1 Umowy, Wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu a Wykonawca nie będzie 

uprawniony do zgłaszania wobec Spółki jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, w szczególności 

dotyczących wynagrodzenia lub odszkodowania od Spółki z tytułu utraconych korzyści. 

 

7. Odpowiedzialność 

 

7.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 

chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło z powodu siły wyższej 

lub z wyłącznej i umyślnej winy Spółki.  

7.2. Wykonawca zapłaci Spółce karę umowną: 

7.2.1. w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15% Wynagrodzenia,  

7.2.2. w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Usług - w wysokości 0,5% 

Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.  

7.3. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Spółkę szkody przewyższać będzie wysokość 

ww. kar umownych, Spółka uprawniona będzie do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego według zasad ogólnych.  

7.4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z Wynagrodzenia. 

 

8. Odstąpienie od Umowy 

 

8.1. Spółka będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku: 
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8.1.1. wadliwej lub niezgodnej z Umową realizacji Usług przez Wykonawcę, 

8.1.2. opóźnienia w realizacji Usług w stosunku do Harmonogramu, wynoszącego ponad 

30 dni,  

8.1.3. gdy terminowe wykonanie Usług przez Wykonawcę stanie się w opinii Spółki 

niemożliwe, 

8.1.4. utraty finansowania PARP w części lub w całości, 

8.1.5. zmian prawnych lub faktycznych powodujących, że realizacja Usług przestanie 

mieć w całości lub w części znaczenie biznesowe dla Spółki. 

8.2. Postanowienia ust. 8.1 nie wyłączają innych uprawnień Spółki, przysługujących jej na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

8.3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, jak również w przypadku faktycznego 

zaprzestania wykonywania Usług przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zwrotu lub do niezwłocznego przekazania Spółce wszelkich związanych z 

realizacją Usług materiałów, projektów, dokumentów, wyników badań, jak również 

wszelkich danych zawartych na nośnikach elektronicznych lub utrwalonych w inny sposób, 

zarówno otrzymanych od Spółki, jak i wytworzonych w wyniku wykonywania Usług przez 

Wykonawcę lub przez osoby, którymi wykonawca się posługiwał przy wykonaniu Usług. 

Przekazanie takie powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 dni od daty wypowiedzenia, 

rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub od daty faktycznego zaprzestania wykonywania 

Usług przez Wykonawcę. 

 

9. Podwykonawcy 

 

9.1. Wykonywanie Usług przy pomocy podwykonawców lub innych osób trzecich może mieć 

miejsce jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Spółki. Nie dotyczy to korzystania 

przez Wykonawcę z usług zagranicznych rzeczników patentowych.  

 

10. Prawa autorskie 

 

10.1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi na Spółkę w całości autorskie prawa 

majątkowe do każdego z utworów wytworzonych przez Wykonawcę, jego pracownika 
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współpracownika lub kontrahenta w związku z realizacją Usług („Utwory”), łącznie z 

prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, prawem do 

wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawem do ich przenoszenia na osoby 

trzecie, z dniem ich wytworzenia. W szczególności Wykonawca przenosi na Spółkę: 

10.1.1. uprawnienie do decydowania o nienaruszalności treści i formy Utworu oraz do 

jego rzetelnego wykorzystania na polach eksploatacji określonych w ust. 10.2 

Umowy;  

10.1.2. autorskie prawa zależne do Utworu oraz prawa do ingerowania w strukturę 

utworu lub do opracowania Utworu (w tym w szczególności prawo do tworzenia 

utworów zależnych, adaptacji, wprowadzania zmian, poprawek, nowych wersji lub 

adaptacji oraz do dokonywania tłumaczeń) na polach eksploatacji określonych w 

ust. 10.2 Umowy; 

10.1.3. uprawnienie do korzystania ze zmienionego Utworu na polach eksploatacji 

określonych w ust. 10.2 Umowy; 

10.1.4. uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do 

Utworu w rozumieniu art. 46 Ustawy Prawo Autorskie, na polach eksploatacji 

określonych w ust. 10.2 Umowy; 

10.1.5. prawo własności egzemplarza Utworu (własność nośników, na których został 

zapisany Utwór); 

10.1.6. uprawnienie do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworu lub 

Utworu zmienionego lub opracowania Utworu. 

10.2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Spółkę w ramach Wynagrodzenia obejmuje 

wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 i art. 74 ust. 4 Ustawy Prawo Autorskie, a w 

szczególności następujące pola eksploatacji:  

10.2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu: wytwarzanie, utrwalanie i 

zwielokrotnianie egzemplarzy utworu dowolną techniką, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, techniką 

video, lub przy pomocy rzutnika, techniką komputerową, jak też przez 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub 

multimedialnej lub do „chmury”; 

10.2.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono: 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa, sprzedaż oryginału albo 



 

8 | S t r o n a  

 

egzemplarzy, udzielanie licencji na korzystanie z utworu osobom trzecim na 

wszelkich polach eksploatacji; 

10.2.3. w zakresie rozpowszechniania utworu: publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz wykorzystywanie we 

wszelkiego rodzaju prezentacjach, konferencjach prasowych, wydarzeniach, w 

mailingu, newsletterach, w katalogu konkursowym, w publikacjach, a także 

publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności za 

pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci Internet, sieci 

telekomunikacyjnych i informatycznych oraz innych form przekazu danych; 

10.2.4. wprowadzanie zmian do Utworu, jego modyfikowanie, adaptacja, przystosowanie, 

dokonanie tłumaczeń Utworu lub jego opracowań, zmianę układu Utworu w 

całości lub w części, dokonywanie opracowań Utworu przy zastosowaniu 

wszelkich technik plastycznych, przemysłowych i graficznych, zmianę kolorystyki i 

nasycenia barw, skali i proporcji Utworu lub jego części, zmianę nazwy lub 

oznaczeń Utworu lub jego części, tworzenie skrótów, uzupełnianie treści Utworu, 

dokonywanie kompilacji lub łączenie z Utworem fragmentów innych utworów, 

wykorzystanie Utworu w całości lub fragmentów Utworu w innych utworach w 

postaci niestanowiącej opracowania, w tym w utworach multimedialnych, 

wizualnych, audiowizualnych; 

10.2.5. wprowadzanie do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń 

posiadających pamięć elektroniczną lub do zbiorów danych w „chmurze”; 

10.2.6. swobodne używanie i korzystania przez Spółkę z Utworu oraz jego pojedynczych 

elementów w celach zarobkowych i gospodarczych, w tym w celu realizacji przez 

Spółkę lub podmioty powiązane z Spółkę projektu opartego na Utworze, a także w 

zakresie reklamy lub promocji. 

10.3. W przypadku powstania nowych pól eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie 

Spółki zawrzeć w ciągu 14 dni kalendarzowych od wezwania, aneks do niniejszej Umowy, 

przewidujący przejście na Spółkę praw do Utworów na nowo powstałych polach 

eksploatacji. Przejście praw na nowych polach eksploatacji następuje na warunkach 

określonych w Umowie i w ramach Wynagrodzenia. 
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10.4. Spółka może wykonywać majątkowe prawa autorskie bez jakichkolwiek ograniczeń (w 

szczególności ograniczeń czasowych i terytorialnych), samodzielnie lub może upoważnić do 

tego osoby trzecie. 

10.5. Z chwilą przejścia majątkowych praw autorskich, własność nośników, na których utrwalono 

produkty i ich modyfikacje, przechodzi na Spółkę. 

10.6. Wykonawca gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do 

produktów w żaden sposób nie będą wykonywały przysługujących im praw. 

10.7. Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w związku z 

pracami wykonywanymi przez Wykonawcę. Cała odpowiedzialność w powyższym zakresie 

spoczywa na Wykonawcy. 

10.8. Jeśli dostarczone w ramach umowy Utwory naruszać będą prawa osób trzecich, Wykonawca 

niezwłocznie przystąpi do jego zmodyfikowania w sposób, pozwalający na ich dalsze 

wykorzystywanie bez naruszania praw osób trzecich. 

10.9. W przypadku wytoczenia powództwa przez osobę trzecią przeciwko Wykonawca na 

wezwanie Spółki przystąpi do postępowania po stronie Spółki. 

 

11. Adresy do doręczeń 

 

11.1. Wszelkie zawiadomienia składane przez którąkolwiek Stronę drugiej Stronie na podstawie 

Umowy i nie dotyczące jej bieżącej realizacji zostaną złożone na piśmie i doręczone osobiście 

lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za potwierdzeniem 

odbioru na adres tej Strony wskazany w komparycji Umowy.  

11.2. Strony oświadczają, że adresy wskazane w komparycji Umowy uważa się za adresy do 

korespondencji. W przypadku zmiany adresu do korespondencji, Strona jest zobowiązana 

zgłosić niezwłocznie tę zmianę drugiej Stronie w formie pisemnej, w przeciwnym razie 

korespondencja doręczona na adres wskazany w Umowie zostaje uznana za skutecznie 

doręczoną. 

11.3. Jakiekolwiek pismo nie podjęte lub nie odebrane przez którąkolwiek Stronę wysłane na 

adres Strony wskazany w komparycji Umowy uznane będzie za skutecznie doręczone po 

upływie okresu awizacji.  

11.4. Korespondencja w bieżących sprawach dotyczących realizacji Usług może być prowadzona 

drogą mailową, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy na podstawie zapisów Umowy do 
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złożenia określonych oświadczeń wymagana jest forma pisemna. Strony ustalają, że 

adresami mailowymi do doręczeń dla celów związanych z Umową, są następujące adresy:  

11.4.1. Spółka: 

11.4.1.1.  p.bankowski@simplicardiac.com; 

11.4.1.2.  a.bialkowski-miler@simplicardiac.com. 

11.4.2. Wykonawca:  [•] 

 

 

12. Rozłączność postanowień Umowy 

 

12.1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy stanie się nieważne lub niewykonalne, pozostałe 

postanowienia Umowy pozostaną w mocy, a Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje 

mające na celu zastąpienia nieważnych lub nieskutecznych zapisów zapisami ważnymi i 

skutecznymi prawnie mającymi wywołać skutek jak najbardziej zbliżony do tego, który 

zakładany był na podstawie zastępowanych postanowień Umowy.  

 

13. Spory 

 

13.1. Strony dążyć będą do polubownego załatwienia ewentualnych sporów mogących wyniknąć 

w związku z realizacją Umowy.  

13.2. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Spółki. 

 

14.  Cesja i przelew wierzytelności 

 

14.1. Spółka uprawniona jest do przeniesienia w każdym czasie praw i obowiązków wynikających z 

Umowy na dowolny podmiot trzeci, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

14.2. Wykonawca uprawniony jest do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na 

inny podmiot, jak również do przelewu na inny podmiot jakichkolwiek wierzytelności 

wynikających z Umowy jednie za uprzednią pisemną zgodą Spółki. 
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15. Poufność 

 

15.1. Za „Informacje Poufne” uważane będą w Umowie wszelkie informacje poufne Spółki, w tym 

wiadomości i informacje dotyczące postanowień Umowy, związanych z nią ustaleń lub 

działalności gospodarczej Spółki, a w szczególności dane dotyczące prowadzonych przez 

Spółkę projektów i produktów, które mają być objęte planowanymi przez Spółkę 

zgłoszeniami patentowymi, jak również inne informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne, handlowe lub inne informacje mające wartość biznesową dla Spółki, które nie 

zostały ujawnione publicznie. 

15.2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania Informacji Poufnych, w tym postanowień 

Umowy oraz kwestii związanych z realizacją Usług, jak również otrzymanych w związku z 

realizacją Umowy od Spółki informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa Spółki, w 

poufności i do nieujawniania ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, za 

wyjątkiem sytuacji, gdy: 

15.2.1. ujawnienie jest niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiąże podmioty, którym informacje 

zostaną przekazane, do zachowania tych informacji w tajemnicy na warunkach nie 

mniej surowych, niż wynikające z Umowy;  

15.2.2. obowiązek ujawnienia będzie wynikał z przepisów prawa;  

15.2.3. informacje takie staną się publicznie znane w wyniku działań z Spółki lub działań 

zaakceptowanych przez Spółkę. 

15.3. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać, nie publikować ani nie wykorzystywać Poufnych 

Informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. 

15.4. W celu ochrony Informacji Poufnych, Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

odpowiednich środków technicznych oraz zawarcia odpowiednich umów o zachowaniu 

poufności z wszelkimi innymi osobami trzecimi które mogłyby mieć dostęp do Informacji 

Poufnych. 

15.5. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności celem zabezpieczenia 

przed zagubieniem, kradzieżą lub wejściem w ich posiadanie przez osoby trzecie wszelkich 

dokumentów lub innych nośników danych, na których zostały zapisane jakiekolwiek 

informacje udostępnione przez Spółkę w związku z wykonywaniem Umowy. 
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15.6. Wszelka komunikacja zewnętrzna nie prowadzona bezpośrednio w celu realizacji Usług, a 

dotycząca niniejszej Umowy, Usług lub Spółki oraz wszelkie przypadki ich ujawnienia przez 

Wykonawcę wymagają uprzedniej pisemnej zgody Spółki.  

 

16. Załączniki 

 

16.1. Załączniki do Umowy oraz Zapytanie Ofertowe stanowią integralną część Umowy i winny być 

interpretowane w sposób zgodny z Umową.  

16.2. Jeśli Umowa nie zawiera postanowień w zakresie wyszczególnionym w Zapytaniu 

Ofertowym lub w Załącznikach do Umowy, stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia 

zawarte w Zapytaniu Ofertowym, a następnie w Załącznikach do Umowy a w ostatniej 

kolejności w Umowie. 

 

17. Interpretacja 

 

17.1. Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.  

17.2. O ile w niniejszej Umowie wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, niewykonanie lub zwłoka w 

wykonaniu przez Spółkę jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego wynikającego z Umowy 

nie stanowi zrzeczenia się przez niego tego prawa, a jednorazowe lub częściowe wykonanie 

prawa lub środka prawnego nie wyłącza dalszego wykonywania tego lub innego prawa. 

17.3. O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej w Umowie, jakiekolwiek prawa i środki przysługujące 

Spółce na podstawie Umowy nie wyłączają możliwości zastosowania przez Spółkę 

jakichkolwiek innych przysługujących Spółce praw ani środków, przewidzianych w Umowie 

lub przepisach prawa. 

17.4. O ile Umowa nie stanowi inaczej: 

17.4.1.  odniesienia do liczby pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie; 

17.4.2. jeden rodzaj obejmuje także wszystkie pozostałe; 

17.4.3. odniesienie do niniejszej Umowy obejmuje odniesienie do wszystkich załączników 

do Umowy. 
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18. Postanowienia końcowe 

 

18.1. Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia Stron dotyczące zakresu 

objętego regulacją Umowy. 

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

Stron. 

 

    Spółka:                                                       Wykonawca: 

   _________________                                 __________________ 

Załączniki: 

 

1. Harmonogram; 

2. Plan Płatności. 


