
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
UMOWA  O ŚWIADCZENIE USŁUG 

 
 

zawarta w dniu ……………………………… r. w Dąbrowie Górniczej pomiędzy:  
Fabryka Pełna Życia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kościuszki 3/101,  
41-300 Dąbrowa Górnicza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824616, NIP: 6292495720, REGON: 
385139627, kapitał zakładowy w wysokości: 29.765.000,00 zł, 
zwaną dalej: Zamawiającym 
a 
……………………………………………, 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………, NIP:……………………………… REGON: ………………….., 
zwaną dalej: Wykonawcą 
zwani dalej łącznie: Stronami i/lub każde z osobna: Stroną 
 
Usługa zwolniona ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  
z późn. zm.), z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą wartości wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 
1 ustawy Pzp. Zamówienie udzielone zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Fabryki Pełnej Życia  
Sp. z o.o. 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

 
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie oceny 

efektywności przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: „Fabryka 
Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej” zgodnie z wymogami określonymi w ustawie 
z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 711 ze zm.) 
uwzględniającej w szczególności zakładany podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny 
i partnera prywatnego, szacowane koszty cyklu życia przedsięwzięcia i czas niezbędny do jego 
realizacji oraz wysokość opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, 
oraz warunki ich zmiany. 

2. W ramach wykonania Umowy na Wykonawcy będą ciążyły obowiązki, które będą realizowane 
przede wszystkim w oparciu o metodykę opisaną we właściwych Wytycznych PPP 
opracowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w szczególności: 

 
1) Badanie koncepcji projektu i dostępnej dokumentacji, w tym:  
a. sporządzenie opisu stanu faktycznego, 
b. sporządzenie opisu celu i przedmiotu projektu, 
c. opracowanie modelu organizacyjnego realizacji projektu, 
d. sporządzenie charakterystyki Podmiotu Publicznego i jego statusu prawnego, 
e. badanie dostępnej dokumentacji. 
2) Analiza prawno-organizacyjna projektu, w tym:  
a. wskazanie potencjalnych modeli realizacji projektu, 
b. analiza możliwości i uwarunkowań realizacji projektu metodą tradycyjną, 



c. analiza możliwości i uwarunkowań realizacji projektu w formule PPP, 
d. analiza możliwości i uwarunkowań realizacji projektu w formule koncesji, 
e. analiza interesariuszy,  
3) Analiza techniczna projektu, w tym:  
a. określenie celu analizy technicznej, 
b. określenie stanu zaawansowania dokumentów o charakterze technicznym, 
c. analiza dokumentów o charakterze prawno-technicznym, 
d. przeprowadzenie analiz technicznych i określenie decyzji administracyjnych niezbędnych do 
pozyskania 
e. określenie zakresu rzeczowego i kosztów inwestycyjnych projektu, 
f. określenie wstępnego podziału zadań pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem 
Prywatnym, 
g. określenie założeń do standardów utrzymania infrastruktury w ramach Projektu PPP, 
h. określenie wstępnego harmonogramu Przedsięwzięcia PPP 
4) Analiza popytu, w tym:  
a. analiza potrzeb i identyfikacja docelowych użytkowników, 
b. analiza opcji, 
c. określenie stawek opłat, 
d. prognoza popytu. 
5) Analiza ekonomiczno-finansowa, w tym:  
a. określenie założeń do analizy finansowej, 
b. określenie wartości nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu, 
c. analiza źródeł i struktury finansowania, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania 
zidentyfikowanych środków bezzwrotnych (w tym środków z UE), 
d. określenie wartości rezydualnej projektu, 
e. określenie kosztów eksploatacyjnych oraz przychodów z projektu (jeżeli występują), 
f. opracowanie co najmniej rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych dla 
wybranych wariantów realizacji projektu w tym poziomu opłaty za dostępność wariancie realizacji w 
formule PPP, 
g. obliczenie podstawowych wskaźników efektywności finansowej projektu (NPV, IRR), 
h. co najmniej jakościowe określenie kosztów, zagrożeń i korzyści społecznych projektu, 
i. analiza wrażliwości. 
6) Analiza Value For Money, w tym:  
a. analiza jakościowa potencjału efektywności realizacji projektu w formule PPP, 
b. identyfikacja, alokacja i wycena ryzyka projektu oraz określenie kosztu ryzyka transferowanego 
w formule PPP, 
c. określenie przepływów pieniężnych projektu uwzględniających podział i wycenę ryzyka, 
d. obliczenie podstawowych wskaźników efektywności finansowej projektu (NPV, IRR) przy 
uwzględnieniu podziału i wyceny ryzyka, 
e. wnioski z analizy ekonomiczno-finansowej. 
7) Rekomendowany model realizacji projektu, w tym:  
a. określenie modelu organizacyjnego projektu, 
b. określenie wkładu własnego Podmiotu Publicznego, 
c. opis wynagrodzenia Partnera Prywatnego, 
d. sporządzenie matrycy podziału ryzyk, 



e. analiza zastosowania formuły PPP w kontekście finansów publicznych, 
f. opis postępowania na wybór Partnera Prywatnego. 
8) Testowanie rynku, w tym:  
a. metodologia przeprowadzenia testowania rynku, 
b. wnioski płynące z testowania rynku. 
Model finansowy, oprócz części opisowej, powinien zostać przygotowany również w formie aktywnego 
arkusza kalkulacyjnego w programie zgodnym z MS Excel. 

3. Ocenę zawierającą opracowanie opisane powyżej Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej, w terminie o którym mowa w § 4 ust.1.  

 
§ 2. 

Warunki świadczenia usług 
 

1. Wykonawca będzie świadczył usługi osobiście.  
2. Wykonawca może powierzyć wykonywanie przedmiotu umowy lub jej części osobom trzecim, 

wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby trzeciej oraz za wyrządzone przez te osoby 
szkody.  

3. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie ze swoją 
wiedzą i doświadczeniem, dbając przy tym o dobre imię Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie informacje, materiały i dokumenty 
niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

 
§ 3. 

Zasady wynagradzania 
 

1. Strony ustalają, że łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe i kompletne 
wykonanie przedmiotu umowy wynosi ryczałtowo ……………………….. zł brutto, w tym należny podatek 
VAT ………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………..). Cena oferty 
stanowi maksymalną wartość ostateczną, która nie może zostać przekroczona. 
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego 
na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na 
podstawie protokołu odbioru zrealizowanego zadania przedłożonego przez Wykonawcę i po 
potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. Wynagrodzenie za prace określone w ust. 1. obejmuje wszelkie wydatki Wykonawcy związane z 
wykonaniem zamówienia Zamawiającego. 
5. Ceny określone w ust. 1 pozostają niezmienne do końca realizacji zamówienia. 
6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jednocześnie oświadcza, że jest 
podatnikiem wpisanym na tzw. białą listę podatników VAT i zobowiązuje się zapewnić, aby rachunek 
bankowy, na który płatne będzie wynagrodzenie był wpisany na tę listę. W przypadku, gdyby rachunek 
bankowy widniejący w treści faktury VAT nie był ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT, 
Zamawiający ma prawo powstrzymać się z zapłatą aż do czasu ujawnienia numeru rachunku 
bankowego na tej liście, bądź zmiany przez Wykonawcę numeru rachunku do zapłaty na numer 



widniejący na białej liście podatników VAT. Z tytułu powstrzymania się przez Zamawiającego od zapłaty 
w sytuacjach opisanych niniejszym ustępem Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego 
żadne prawa, ani roszczenia z tego tytułu. 
7. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do złożenia zawiadomienia do Naczelnika Urzędu 
Skarbowego o dokonaniu zapłaty należności na rachunek znajdujący się poza białą listą. 
8. Jeżeli w wyniku zrealizowania przez Zamawiającego przelewu na rachunek wskazany przez 
Wykonawcę, który nie widnieje na białej liście, dojdzie do: 
a) zapłaty przez Zamawiającego do urzędu skarbowego zobowiązania z tytułu VAT, do której to zapłaty 
w przypadku dokonania wpłaty na rachunek wskazany na białej liście, zobowiązany byłby wyłącznie 
Wykonawca (VAT Wykonawcy), 
b) sytuacji, w której Zamawiający  na skutek braku prawa do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu 
wydatku wynikającego z faktury otrzymanej od Wykonawcy, Zamawiający będzie musiał wykazać 
wyższą podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych, w oparciu o 
obowiązujące przepisy podatkowe, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tych okolicznościach i 
wezwie ją do zapłaty, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego w terminie 
14 dni od dnia otrzymania wezwania odpowiednio: 
a) kwoty VAT Wykonawcy; 
b) kwoty podatku dochodowego wynikającego z braku uwzględnienia przez Zamawiającego kosztu 
uzyskania przychodu z tytułu faktur wystawionych przez Spółkę, a których zaliczenie do kosztów 
uzyskania jest niemożliwe w świetle prawa. 
 

§ 4. 
Obowiązywanie umowy 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 90 dni od dnia 

podpisania Umowy. 
2. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, w 

formie pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności, w przypadku, gdy Wykonawca narusza 
postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności, gdy:  
a) nie wykonuje lub nienależycie realizuje zadania objęte przedmiotem niniejszej umowy, 
b) pozostaje w opóźnieniu z podejmowaniem czynności w celu realizacji usług objętych 

przedmiotem niniejszej umowy,  
c) narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub regulaminy w zakresie odnoszącym się 

do przedmiotu niniejszej umowy, 
d) narusza dobre imię Zamawiającego, 

3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przed terminem na jaki umowa została zawarta, 
Wykonawca otrzyma należne mu wynagrodzenie częściowe z tytułu realizacji przedmiotu umowy 
oraz wykonanych przez Wykonawcę czynności, obejmujące zakres zrealizowany do dnia 
rozwiązania umowy.  

4. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie podejmował czynności objętych przedmiotem umowy 
lub gdy stopień zaawansowania czynności będzie tak dalece opóźniony, rodząc obawy, iż termin 
na złożenie wniosków o dofinasowanie Projektu nie zostanie dochowany, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i obciążenia Wykonawcy 
karą umowną w wysokości 20% wartości umowy netto. Jeżeli kara umowna nie pokryje 



poniesionej przez Zamawiającego szkody Zamawiający będzie dochodził odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

5. Z chwilą rozwiązania niniejszej umowy Wykonawca, w dniu ustania stosunku prawnego będzie 
zobowiązany do: 
a) zwrotu wszelkich rzeczy powierzonych Wykonawcy zgodnie z niniejszą umową, w tym  

w szczególności Mienia, 
b) zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów, materiałów, nośników przekazanych lub 

udostępnionych Wykonawcy, w tym w szczególności dokumentów, materiałów lub nośników 
zawierających informacje wskazane w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, 

c) protokolarnego zniszczenia wszelkich kopii zapasowych informacji przekazanych lub 
udostępnionych Wykonawcy, w tym w szczególności informacji wskazanych  
w § 2 ust. 5 niniejszej umowy w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 

6.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a.       za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1;   
b.      w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za odstąpienie od 
Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 
c.       w wysokości 5.000 złotych za każdy przypadek zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń 
z tytułu naruszenia praw autorskich 

 
 

§ 5.  
Klauzula poufności  

 
1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać uzyskanych informacji poufnych, używać ich wyłącznie 

w celach związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
2. Informacje poufne stanowią wszelkie informacje, do których Wykonawca uzyskał dostęp  

w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, bez względu na sposób ich przekazania, o ile tylko 
informacje takie nie są powszechnie znane lub Wykonawca nie uzyskał pisemnej zgody 
Zamawiającego lub podmiotu, którego dotyczą na ich ujawnienie. W szczególności informacjami 
poufnymi są informacje finansowe, technologiczne, organizacyjne Zmawiającego, informacje 
dotyczące kontrahentów oraz zawartych z nimi umów, informacje na temat osób zatrudnionych 
lub współpracujących z Zamawiającym  lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający prowadzi Politykę Bezpieczeństwa  
i Ochrony Danych Osobowych i zobowiązuje się do przestrzegania jej zasad.  

4. Obowiązek zachowania informacji poufnych w tajemnicy trwa w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy oraz w okresie 5 lat po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.  

5. W przypadku niezgodnego z prawem lub postanowieniami niniejszej umowy ujawnienia przez 
Wykonawcę informacji poufnych należących do kontrahenta Zamawiającego, Wykonawca 
odpowiada za wyrządzoną kontrahentowi szkodę, niezależnie od odpowiedzialności 
Zamawiającego. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zwrotu całej równowartości 
świadczenia zapłaconego kontrahentowi przez Zamawiającego. 

6. Treść niniejszej umowy jest poufna i nie może być ujawniana osobom trzecim.  
7. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi informację poufną, Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej, o wyjaśnienie takiej 
wątpliwości. 



8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają stosowania przez Wykonawcę obowiązków, 
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania poufności. 

 
§ 6. 

Ochrona danych osobowych 
 

 1. Administratorem danych osobowych jest Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie   
Górniczej przy ul. Kościuszki 3/101. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@fabrykapelnazycia.eu  
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
4. Dane osobowe Wykonawcy będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym 

z mocy prawa.  
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub 

przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane.  
6. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych 
osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania 
umowy. 

 
§ 7. 

Własność intelektualna 
 

1. Jeżeli w wyniku wykonywania Umowy Wykonawca stworzy dokumentację, która stanowi utwór 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do danego Utworu, 
z chwilą przyjęcia go przez Zamawiającego, na wszelkich znanych polach eksploatacji,  
a w szczególności:  

- w zakresie utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie 
jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, 
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
- w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym, 
- tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian  
w Utworze.  



2. Nabycie Utworu przez Zamawiającego następuje z chwilą przyjęcia Utworu. Przyjęcie Utworu 
następuje w chwili, gdy Utwór może być wykorzystany, zgodnie z jego przeznaczeniem, przez 
Zamawiającego w celu jego działalności.  

3. Wykonawca niniejszym zezwala Zamawiającemu na dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek 
Utworu, w tym również na wykorzystanie go w części lub całości oraz łączenie z innymi utworami.  

4. Wykonawca niniejszym zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 
do Utworu oraz na zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.  

5. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych 
do Utworu, w szczególności nie będzie żądał oznaczenia Utworu swoim nazwiskiem  
lub pseudonimem.  

6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Zamawiającego własności 
egzemplarza lub nośnika Utworu.  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy określone w § 3 Umowy obejmuje wynagrodzenie za 
przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika Utworu i autorskich praw majątkowych 
do Utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień 
w zakresie określonym w niniejszej Umowie. Odmienne uregulowanie w tym zakresie musi być 
rezultatem zgodnej woli Stron wyrażonej w drodze odrębnego od Umowy porozumienia w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 8. 
 Konflikt interesów 

1. Zawarcie niniejszej Umowy nie ograniczy prawa Zamawiającego do powierzenia w trakcie trwania 
Umowy wykonania czynności, wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, innemu niż Wykonawca 
podmiotowi, np. w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3. 
2. Postanowienie ust. 1 ma zastosowanie również w przypadkach wystąpienia skomplikowanych 
zagadnień prawnych, pociągających za sobą potrzebę uzyskania stanowiska dodatkowego radcy 
prawnego lub adwokata.  
3. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o każdym przypadku możliwości 
wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy Zamawiającym i innym klientem Wykonawcy, a takie 
wystąpieniu ustawowej lub wynikającej z zasad etyki zawodowej przeszkody w udzielaniu pomocy 
prawnej przez Wykonawcę.  
Przez konflikt interesów Strony rozumieją w szczególności następujące sytuacje:  
1) Wykonawca udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie, lub sprawie 
z nią związanej,  
2) osoba przeciwko, której Zamawiający prowadzi sprawę, jest klientem Wykonawcy, choćby w innej 
sprawie,  
3) dokumenty, lub informacje, które Wykonawca pozyskał od Zamawiającego związane byłyby ze 
sprawą innego klienta Wykonawcy, które dawałyby temu klientowi jakiekolwiek korzyści, lub przewagę 
w sprawie.  
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, na życzenie Zamawiającego, 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu swoje zastępstwo. Wykonawca w takim wypadku będzie 
odpowiadał za działania i zaniechania swojego zastępcy, jak za działania i zaniechania własne.  



5. Na wypadek gdyby Wykonawca lub Zamawiający rozpoznali potencjalny konflikt interesów, a 
Wykonawca dojdzie do przekonania, że interesy Zamawiającego mogą zostać odpowiednio 
zabezpieczone poprzez wdrożenie stosownych procedur po stronie Wykonawcy, zwróci się do 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na usunięcie konfliktu interesów w drodze wdrożenia procedury 
proponowanej przez Wykonawcę.  
6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do świadczenia usług na rzecz innych klientów, z zastrzeżeniem 
poufności, nawet jeśli interesy innych klientów są konkurencyjne w stosunku do interesów 
Zamawiającego. Powyższe wymaga pisemnej zgody Zamawiającego 

 
§9. 

Postanowienia końcowe 
 

1. O ile Strony nie postanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia na mocy niniejszej 
umowy będą dokonywane w formie email, na następujące adresy: 
- dla Zamawiającego:  
sekretariat@fabrykapelnazycia.eu 
w.czyzewski@fabrykapelnazycia.eu  
k.klimosz@fabrykapelnazycia.eu  
- dla Wykonawcy:  
………………………………………………………….. 

2. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o każdej zmianie swoich 
danych zawartych w niniejszej umowie. W przypadku niepoinformowania danej Strony o zmianie 
tychże danych wówczas wszelka korespondencja wysyłana przez Stronę do drugiej Strony wg 
dotychczasowych danych wynikających z niniejszej umowy będzie uważana za skutecznie 
doręczoną. 

3. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny 
nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości ważne 
i skuteczne. Strony zastąpią nieważne postanowienia niniejszej umowy takimi postanowieniami, 
które z punktu widzenia ekonomicznych interesów Stron będą mogły zostać uznane za 
porównywalne. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 
aneksu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

6. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
…………..……………………………                                                                    …………..……………………………          

Wykonawca                                                                   Zamawiający 


