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UMOWA NR …………………… 
 

zwana dalej „Umową” 
 

zawarta we Wrocławiu w dniu ………………………………………….. r., pomiędzy: 
 
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju 
Technologii z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, 
państwowa osoba prawna działająca w formie instytutu wchodzącego w skład 
Sieci Badawczej Łukasiewicz, posiadająca osobowość prawną, działająca na 
podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000850580, 
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 894 314 05 23 reprezentowaną 
przez: 
 
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
 
reprezentowaną przez: 
 
zwaną w dalszej części niniejszej Umowy „Wykonawcą”, 
 
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami” lub pojedynczo „Stroną”. 
 
 
Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zakupowego 
przeprowadzonego poza ramami ustawy Prawo zamówień publicznych 
(zamówienie poniżej progu PLN 130.000,00) na wykonanie zamówienia nr: 
PO.................... p.n.: Wznowienie i przedłużenie wsparcia technicznego dla 
oprogramowania MicroFocus. 
 

„Przedłużenie wsparcia dla oprogramowania MicroFocus” 
 
Poprzez niniejszą umowę Wykonawca zobowiązuje się do wznowienia i 
przedłużenia wsparcia technicznego producenta (suportu) dla użytkowanych już 
przez Zamawiającego programów MicroFocus (dalej również jako 
„Oprogramowanie”) w zamian za wynagrodzenie w kwocie ……………. PLN brutto, 
dla 350 użytkowników, do dnia 15 kwietnia 2022 r. w zakresie produktu Open 
Workgroup Suite oraz do dnia 17 kwietnia 2022 r. w zakresie pozostałych 
produktów MicroFocus, zgodnie z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej 
również jako „OPZ”). Preambuła nie ma wartości normatywnej 
 
 
Mając powyższe na uwadze Strony zgodnie postanawiają, zawrzeć umowę 
następującej treści: 
 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 
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1. Przedmiotem Umowy jest przedłużenia usług wsparcia producenta dla 
wybranego Oprogramowania Microfocus (wcześniej Novell) dla 350 
użytkowników na okres do dnia 15 kwietnia 2022 r. w zakresie produktu Open 
Workgroup Suite oraz do dnia 17 kwietnia 2022 r. w zakresie pozostałych 
produktów MicroFocus wskazanych w OPZ. 

2. Wykonawca, niezależnie od obowiązku przedłużenia wsparcia technicznego 
producenta Oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zobowiązuje 
się podjąć czynności mające na celu wznowienie (przywrócenie) wsparcia 
technicznego Oprogramowania, które trwało do dnia 15-04-2021 r. w zakresie 
produktu Open Workgroup Suite oraz do dnia 17 kwietnia 2021 r. w zakresie 
pozostałych produktów MicroFocus wskazanych w OPZ. Wykonawca jest 
zobowiązany podjąć czynności, o którym mowa w zdaniu poprzednim w taki 
sposób, aby Zamawiający nie poniósł negatywnych skutków braku wsparcia 
technicznego producenta Oprogramowania w okresie do jego wznowienia, za 
co przejmuje on odpowiedzialność. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 
do Umowy. 

 
§ 2 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z najwyższą starannością 
wymaganą od profesjonalisty posiadającego doświadczenie  
w świadczeniu tego typu dostaw porównywalnych pod względem rozmiaru, 
zakresu i złożoności, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej.  

2. Wykonawca dostarczy potwierdzenie wznowienia i przedłużenia wsparcia w 
formie elektronicznej lub umożliwi jego pobranie ze strony internetowej w 
terminie określonym w § 5 ust. 1 Umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania wszelkich osób, 
którymi posługuje się przy realizacji Umowy, w tym w szczególności swoich 
pracowników, współpracowników oraz wszelkich osób, które działają  
w jego imieniu, w tym członków organów i pełnomocników, a także 
pracowników, współpracowników, pełnomocników i członków organów 
ewentualnych podwykonawców. 

4. Usługi wznowienia i przedłużenia wsparcia pochodzić będą z legalnego źródła, 
tj. od producenta Oprogramowania lub od autoryzowanego przez niego 
podmiotu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu tzw. 
dowody poświadczające autentyczność usług wsparcia na zasadach 
określonych przez producenta Oprogramowania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, którymi będzie posługiwać się przy 
realizacji Umowy, będą posiadały niezbędną i adekwatną do przedmiotu 
zamówienia wiedzę, kwalifikacje oraz będą należycie przygotowane do 
świadczenia dostawy stanowiącej przedmiot Umowy.  

 

§ 3 
Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do terminowego rozliczenia należności z tytułu 
realizacji przedmiotowej Umowy i będzie współpracował przy wyjaśnianiu 
ewentualnych jej niezgodności. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
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1. Za realizację przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:  

………………. netto (słownie:…………….) powiększone o podatek od towarów i 
usług w wysokości ……………….PLN, tj. łącznie ……………… PLN brutto 
(słownie:…………………………..) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie wszystkich 
obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy 
określonego w § 1 Umowy oraz wszystkich innych obowiązków wskazanych w 
Umowie. 

3. Zapłata za realizację zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 
VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość numeru rachunku bankowego 
wskazanego na fakturze. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 
obejmującej wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie 
stanowiło wysłane przez przedstawiciela Zamawiającego o którym mowa w § 
8 ust. 2 lit. b Umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres o 
którym mowa w § 8 ust. 2 lit. a Umowy lub w formie pisemnej na adres 
Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy, potwierdzenia o którym mowa w 
§ 5 ust. 3 Umowy bez zastrzeżeń.  

4. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić przysługujące mu względem Wykonawcy 
wierzytelności, w szczególności o zapłatę kar umownych lub odszkodowań,  
z przysługującymi Wykonawcy względem Zamawiającego wierzytelnościami 
o zapłatę wynagrodzenia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu 
odbiorcy. 

7. W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu umowy 
Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek za 
opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia, naliczanych 
od wartości faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonawca 
oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT. 

9. Do składania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191). 
 

§ 5 
Okres obowiązywania Umowy i wykonywania jej przedmiotu 

1. W ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy: 
a) Wykonawca zapewni w tym okresie wznowienie oraz przedłużenie 

świadczenia usługi wsparcia Oprogramowania objętych zakresem 
przedmiotu Umowy w okresie wskazanym w ust. 1 lit c) poniżej oraz w 
OPZ, 

b) Wykonawca przedstawi wymagane dokumenty potwierdzające zawarcie 
kontraktu wsparcia producenta, 

c) Wyraźnie umówiony przez Strony okres wsparcia technicznego 
producenta Oprogramowania lub autoryzowanego przez niego podmiotu 
winien obejmować wznowienie wsparcia technicznego Oprogramowania 
zakończonego w dniu 15 kwietnia 2021 r. (dla programu Open 
Workgroup Suite) oraz w dniu 17 kwietnia 2021 r. (dla pozostałych 
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produktów Oprogramowania wskazanych w OPZ), a następnie 
przedłużenie wsparcia Oprogramowania odpowiednio do dnia 15 kwietnia 
2022 r. (dla programu Open Workgroup Suite) i do dnia 17 kwietnia 
2022 r. (dla pozostałych produktów Oprogramowania wskazanych w 
OPZ), bez jakiegokolwiek uszczerbku dla Zamawiającego wynikającego z 
wygaśnięcia obecnego wsparcia Oprogramowania. 

2. Wykonawca jest w każdym wypadku bezwzględnie zobowiązany do 
zapewnienia prawidłowego świadczenia usług, określonych w par. 1 Umowy 
przez okresy wskazane w § 5 ust. 1 pkt c) Umowy. 

3. Po zakończeniu okresu wskazanego w ust. 1 Zamawiający przedstawi 
oświadczenie potwierdzające prawidłowe wykonanie wszystkich wskazanych 
powyżej zobowiązań Wykonawcy, z uwzględnieniem ust. 4. 

4. W przypadku przedstawienia przez Zamawiającego oświadczenia 
zawierającego zastrzeżenia do przedmiotu Umowy, lub do sposobu jego 
wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wskazanych przez 
Zamawiającego wad, usterek lub uchybień, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku usunięcia przez 
Wykonawcę wskazanych wad, usterek lub uchybień, Zamawiający przedstawi 
oświadczenie o którym mowa w ust. 1. 

 
§ 6 

Odpowiedzialność za nienależytą realizację Umowy 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy w formie kary umownej. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą 
umowną w następującym przypadku:  

a) w przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1 Umowy za każdy 
dzień zwłoki, 

b) naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 9 Umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100.000 zł 
za każdy przypadek naruszenia. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę bez winy 
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy w przypadku 
naruszenia obowiązków o których mowa w § 7 Umowy. 

4. Jeśli następstwem działania Wykonawcy (lub osób, za które ponosi 
odpowiedzialność) lub zaniechania działań Wykonawcy (lub osób, za które ponosi 
odpowiedzialność) jest wyrządzenie szkody Zamawiającemu lub osobom trzecim, 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wyrządzonej szkody. 

5. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania z wynagrodzenia określonego 
w § 4 ust. 1 Umowy kar umownych i kosztów należnych Zamawiającemu od 
Wykonawcy na podstawie postanowień Umowy. 

7. Postanowienia dotyczące kar umownych, w najdalszym możliwym zakresie 
dopuszczonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego, obowiązują 
pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 
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8. Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie może 
przekroczyć 60% łącznej kwoty brutto Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1. 

 
§ 7 

Podwykonawstwo 

1. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt 
Zamawiającemu w formie pisemnej na każdym etapie realizacji Umowy. Za 
powierzenie wykonywania nie uznaje się relacji z producentem 
Oprogramowania, którego usługi wsparcia Zamawiający nabywa od 
Wykonawcy. 

2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, 
Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac wykonywanych przez te 
podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o realizowaniu 
zamówienia przez podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu przez 
Wykonawcę, Zamawiający może nakazać przerwanie realizacji Umowy do 
momentu wyjaśnienia sprawy lub odstąpić od Umowy, zgodnie z §11 ust. 1 lit. 
b Umowy albo wypowiedzieć Umowę zgodnie z §11 ust. 3 lit. c Umowy. 
Przerwanie realizacji Umowy z tego powodu nie stanowi podstawy do żądania 
przez Wykonawcę wydłużenia terminu realizacji Umowy. 

 
§ 8 

Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy 

1. Wszelkie oświadczenia i korespondencja kierowana do którejkolwiek ze Stron 
na podstawie Umowy lub związane z Umową będą wysyłane w formie 
elektronicznej, chyba, że Umowa wyraźnie stanowi inaczej. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy będą:  
a) po stronie Wykonawcy:  

………………………………..– tel. ………………………………………..  
e-mail. ………………………………………………………….. 

b) po stronie Zamawiającego:  
………………………………..– tel. ………………………………………..  
e-mail. ………………………………………………………….. 

 
3. Osoby wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu są uprawnione do 
wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy,  
z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Osoby wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu nie mają prawa dokonywania 
zmian zarówno Umowy, jak i Załączników do Umowy, jak również nie mają prawa 
do wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy ani też do zaciągania jakichkolwiek 
zobowiązań w imieniu Stron, bez odrębnego umocowania. 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie stanowi 
zmiany Umowy. Każda Strona może zawiadomić drugą Stronę na piśmie  
o zmianie powyższych osób lub danych w trybie przewidzianym dla zawiadomień. 

§ 9 
Klauzula poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje są do zachowania w poufności wszelkich informacji 
technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych 
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uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy, niezależnie od formy 
uzyskania tych informacji oraz ich źródła. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje, 
niebędące powszechnie znanymi, do których uzyskał dostęp  
w związku z zawarciem i realizacją Umowy, niezależnie od formy ich 
przekazania, przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania 
wszelkich osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, w tym  
w szczególności swoich pracowników, współpracowników oraz wszelkich osób, 
które działają w jego imieniu, w tym członków organów i pełnomocników,  
a także pracowników, współpracowników, pełnomocników i członków organów 
ewentualnych podwykonawców, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 
Obowiązek ten istnieje bez ograniczenia czasowego i bez względu na to, czy 
Umowa wygasła lub została rozwiązana. 

3. Wykonawca zobowiązuje się stosować wszelkie niezbędne środki w celu 
ochrony informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przed 
ich przekazaniem lub ujawnieniem zarówno w całości jak i w części 
jakimkolwiek osobom trzecim, które nie są stroną Umowy lub osobami, którymi 
Wykonawca posługuje przy się przy realizacji Umowy. 

4. Wszelkie informacje techniczne, handlowe przekazane przez którąkolwiek ze 
Stron drugiej Stronie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim bez 
uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej te informacje. Informacje,  
o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą powielane lub wykorzystywane 
w inny sposób, niż uzgodniony w formie pisemnej przez Strony. 

5. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej 
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną Wykonawca zwróci się do 
Zamawiającego o wskazanie, czy informacje tę ma traktować, jako poufną. 

 
§ 10 

Zmiany Umowy 

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 11 

Odstąpienie od Umowy i wypowiedzenie Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy ze 
skutkiem ex tunc z winy Wykonawcy w przypadku, gdy: 
a) dostarczany przez Wykonawcę przedmiot usług nie odpowiada wymogom 

wynikającym z Umowy, w szczególności wskazanym w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, a Wykonawca nie usunie tego naruszenia w terminie 7 dni od 
otrzymania od Zamawiającego wezwania do jego usunięcia (w tym 
oświadczenia zawierającego zastrzeżenia do przedmiotu Umowy lub do 
sposobu jego wykonania), 

b) Wykonawca powierzy realizowanie chociażby części zamówienia do 
momentu odbioru dostawy, podwykonawcom bez uprzedniego zgłoszenia 
zamiaru korzystania z podwykonawców Zamawiającemu. 

Zamawiający może odstąpić od Umowy na tej podstawie w terminie miesiąca 
od dnia zakończenia okresu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. W celu 
uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że w razie odstąpienia na tej podstawie 
Zamawiającemu przysługują wszystkie kary umowne  
i odszkodowania przewidziane w Umowie, a nadto, że zastrzeżone w tym 
ustępie prawo odstąpienia nie wpływa na inne uprawnienia związane  
z wadliwością przedmiotu Umowy. 
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2. Zastrzeżone w Umowie prawo odstąpienia od Umowy nie wpływa ani nie 
ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na innych 
podstawach, w szczególności na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku:  
a) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu 

Umowy w zakresie świadczenia usługi wsparcia technicznego  
i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
wznowienie jego wykonania;  

b) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w zakresie świadczenia 
usług wsparcia technicznego wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, po 
bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu 
Umowy, 

c) powierzenia realizowania części lub całości zamówienia, polegającej na 
świadczeniu usługi wsparcia technicznego, podwykonawcom bez 
uprzedniego zgłoszenia zamiaru korzystania z podwykonawców 
Zamawiającemu. 

4. Wypowiedzenie Umowy może być dokonane w terminie do 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności z ust. 3. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

5. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez 
Wykonawcę, to jest w szczególności ujawnienia informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, bez odpowiedniej zgody lub 
odpowiedniej podstawy prawnej.  

6. Wykonawca ma prawo do wypowiedzenie Umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez 
Zamawiającego, to jest w szczególności wystąpienia nieuregulowanej, 
bezspornej należności przez 60 dni, po uprzednim wezwaniu do zapłaty i 
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni. 

7. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem 
nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.  

 
§ 12 

Siła wyższa 

1. Siła wyższa oznacza zdarzenie poza kontrolą Strony, występujące po 
podpisaniu Umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemożliwe do 
zapobieżenia, uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną ze Stron jej 
zobowiązań. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: trzęsienia ziemi, 
powodzie, wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, rewolucje, pożary, 
epidemie, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne w odnośnych 
gałęziach przemysłu, klęski żywiołowe. Za siłę wyższą Strony zgodnie nie będą 
uznawać pandemii COVID-19 i jej konsekwencji. 

2. Jeżeli powstanie sytuacja siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej 
zobowiązana jest do bezzwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej 
Strony o jej zaistnieniu i przyczynach. 

3. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone  
o uzasadniony okres, jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub 
Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny 
zaistnienia siły wyższej, za pisemną zgodą Stron. Przy określaniu 
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uzasadnionego okresu należy wziąć pod uwagę zdolność Wykonawcy 
niewykonującego świadczenia do ponownego rozpoczęcia realizacji Umowy 
oraz zainteresowanie Zamawiającego otrzymaniem świadczenia pomimo 
opóźnienia. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły 
wyższej przez okres przekraczający 15 dni, Strony dołożą wszelkich starań w 
celu ustalenia nowych terminów jego realizacji. 

4. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie 
wykonania swoich zobowiązań w ramach Umowy z powodu siły wyższej. 
Niewykonanie zobowiązań przez jedną ze Stron z powodu siły wyższej, zwalnia 
drugą Stronę z jej wzajemnych zobowiązań. 

 
 

§ 13 
Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane  
w art. 13 lub 14 przepisów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w postepowaniu, w wyniku którego została zawarta 
niniejsza Umowa, a także na potrzeby jej realizacji. 

2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 
2016 r., Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że 
administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Sieć Badawcza 
ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 
147, 54-066 Wrocław. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych na potrzeby niniejszej Umowy stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania  
i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują i że umocowanie 
to nie wygasło w dniu zawarcia Umowy. 

2. Jakiekolwiek przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności z niniejszej Umowy 
na osoby trzecie jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

3. Strony dołożą starań, aby wszelkie spory pomiędzy nimi powstałe w związku z 
realizacją niniejszej Umowy były rozstrzygane polubownie. Wszelkie spory 
powstałe w związku z realizacją Umowy, których Stronom nie uda się rozstrzygnąć 
polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby 
Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze Stron. 
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną całość: 

a) Załącznik nr 1 – Kopia Formularza Ofertowego złożonego przez Wykonawcę, 
b) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, będący częścią zapytania 

ofertowego, w wyniku którego zawarto Umowę, 
c) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

przez Zamawiającego. 
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