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Załącznik nr 4  

 UMOWA NR …./ W060/2020 

 

Zawarta w Rzeszowie w  dniu …… 2020 r. 

pomiędzy  

Wyższą Szkołą Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołą Wyższą, z siedzibą w Rzeszowie,  
35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14, NIP 795-10-56-506, REGON 650162512, reprezentowaną przez  
prof. dr. hab. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,  

zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”, 

a 

(Dane dotyczące Wykonawcy ) 

Nazwa: ……….. 

Siedziba: ……………….. 

Rejestr działalności gospodarczej: ……… 

Nr NIP ………… 

Nr REGON ………. 

reprezentowanym przez:  ………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 
1. Niniejsza Umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania zgodnie z 

zasadą konkurencyjności  w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przy wyborze Wykonawcy nie miały zastosowania 
przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8 ustawy. 

2. Umowa realizowana jest w ramach projektu pn. „E-Laboratorium Kompetencji Społecznych i 
Osobistych” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 
Projekt nr POWR.03.01.00-00-W060/18, zwanego dalej „projektem”.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy w ramach niniejszej umowy wspófinansowane będzie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia,  

tj. produkcji materiałów, implementacji na studio, testowania funkcjonalności oraz wdrożenia na 

platformę NAVOICA  sześciu kursów e-learningowych MOOC, zgodnie ze złożoną przez 

Wykonawcę ofertą z dnia …………….. r., którego szczegółowe założenia zostały określone w 
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Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Wykonawca realizować będzie czynności, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu w oparciu o 

przekazane przez Zamawiającego scenariusze kursów e-learningowych, zawierających wytyczne co do 

materiałów multimedialnych.  
3. Scenariusze kursów e-learningowych, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu chronione są prawami 

autorskimi przysługującymi Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania 

przekazanego przez Zamawiającego scenariuszy kursów e-learningowych, wyłącznie w sposób określony 

w umowie i w celu jej realizacji. 
4. Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania dzieła powstałego w trakcie realizacji 

niniejszej umowy, Zamawiający uzyskuje – na podstawie niniejszej umowy, nieograniczone 
terytorialnie, niewyłączne autorskie prawa majątkowe do korzystania z dzieła i jego wykonania 
na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie: 

1) utrwalenia na dowolnym nośniku informacji,  
2) wprowadzania utworu, jako całości lub jego części, do pamięci ogólnie dostępnego komputera, 
3) zwielokrotnienia utworu dowolną techniką (w tym drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową), 
4) rozpowszechnienia utworu, 
5) wprowadzenia do obrotu oryginału i egzemplarzy, tj. sprzedaży, najmu, użyczenia, 
6) publicznego udostępniania, wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania oraz 

reemitowania,  
7) zmian, korekt, rozbudowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 
6. Wykonawca wyraża ponadto zgodę na uzasadnione względami technicznymi zmiany sposobu 

wyrażenia utworu,  w tym na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie został zapisany 
utwór – bez zmiany jego treści,  w zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu na podstawie 
niniejszej umowy. 

 
§ 2  

Dostawa i odbiór zamówienia 

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminach uzgodnionych ze zleceniodawcą w 

harmonogramie będącym załącznikiem do umowy w okresie do 30 listopada 2020 r. 

2. Przez dostarczenie przedmiotu umowy rozumie się uruchomienie gotowych kursów na koncie  

Zamawiającego na platformie navoica.pl, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego (co 

najmniej 1 dzień przed planowanym uruchomieniem) oraz Po ukończeniu przedmiotu 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 5 dni kalendarzowych, dostarczyć bezpłatnie 

do siedziby Zamawiającego w wersji elektronicznej opracowany komplet materiałów 

multimedialnych w formie plików źródłowych np. na nośniku Pendrive (pamięć USB), płycie 

CD, DVD.  

3. Wydanie i odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany przez przedstawicieli obu stron na 

podstawie bezusterkowego protokołu odbioru. 

4. Zamawiający upoważnia Panią/Pana  ………………… do sprawowania nadzoru nad 

wykonaniem przedmiotu umowy oraz odbioru jakościowego i ilościowego. 

5. W przypadku, gdy w trakcie odbioru okaże się, że stworzone materiały oraz zrealizowane 

działania nie spełniają wymogów Zamawiającego określonych w Zapytaniu Ofertowym, 
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Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin, nie dłuższy jednak niż 3 dni robocze, 

do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości lub błędów.  

6. Wymieniony w ust. 3 bezusterkowy protokół podpisany przez uprawnionych przedstawicieli 

Stron stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

7. Na fakturze za wykonanie przedmiotu umowy należy wymienić wszystkie pozycje wynikające  

z zapisów § 1 ust. 1. 

 

 

§ 3 

Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia na najwyższym profesjonalnym 

poziomie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki i zgodnie  

z interesami Zamawiającego, w sposób nienaruszających praw osób trzecich. 

2. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości i problemów w trakcie realizacji 

Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać o nich niezwłocznie Zamawiającego oraz 

korzystać z jego wskazówek w toku realizacji umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż przy wykonaniu umowy będzie korzystał z osób posiadających wiedzę 

i doświadczenia niezbędne do realizacji umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje, że czynności o których mowa w § 1 pkt 1 objęte niniejszą umową wykona 

zgodnie z przekazanych przez Zamawiającego scenariuszy kursów e-learningowych.  

5. Wykonawca zapewnia, że materiały multimedialne opracowane przez Wykonawcę będą 

przygotowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

6. Wykonawca gwarantuje, że opracowane materiały multimedialne będą zgodne z koncepcją 

dydaktyczną założoną w scenariuszach  kursów e-learningowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania terminowości w wykonywaniu zamówienia objętego 

niniejszą umową.  

8. Wykonawca zobowiązuje się stosować się do uwag Zamawiającego oraz konsultowania z 

Zamawiającym, wszystkich istotnych elementów realizacji przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość realizacji zamówienia objętego umową, lub termin jego realizacji. 

10.  Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji zamówienia 

stanowiących przedmiot umowy. 

 
§ 4 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rocznej gwarancji na prawidłowe działanie kursów 

zobowiązuje się do usuwania stwierdzonych w toku ich użytkowania wad lub błędów na swój 

koszt w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wady. 

2. W przypadku niemożności usunięcia wad, o których mowa w ust. 1, Wykonawca poinformuje na 

piśmie Zamawiającego o zaistnieniu tych okoliczności, ze szczegółowym wskazaniem ich 

przyczyn. 
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3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub zgłoszenia Zamawiającemu przez 

użytkowników końcowych, jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, 

Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację na piśmie, mailowo lub faxem. Wykonawca 

zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania 

oraz usunąć ją niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy 

usunięcie wady wymaga wykonania poprawek oprogramowania wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu poprawione oprogramowanie w terminie wyznaczonym na usunięcie 

wady. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, okres gwarancji, określony w ust. 1, zacznie płynąć 

od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Strony zgodnie ustalają, cenę dla Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy otrzyma w 

wysokości …….. zł netto (słownie: …………. złotych), czyli brutto ………  zł brutto (słownie: 

……….  złotych). 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty po stronie Wykonawcy, związane  

z należytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Zapłata ceny o której mowa w ust. 1, nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo  

 

wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony protokołu 

odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

4. Płatność dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 

7. Zapłata może zostać wypłacana w transzach (po dokonaniu odbioru części prac wynikającej z 

przyjętego harmonogramu) na wniosek Wykonawcy bądź Zamawiającego (na podstawie 

protokołu odbioru cząstkowego). Wariant zapłaty w transzach wymaga akceptacji Zamawiającego.  

 
§ 6 

Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

1) 1% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia  

w dostawie, 

2) 1% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia  

w usunięciu wady przedmiotu umowy, 

3) 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy  

z przyczyn leżących po jego stronie, 

4) 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  

w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przekroczy kwotę kar umownych. 

3. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

4. Kary umowne będą nakładane w formie noty obciążeniowej. 

 
§ 7 

Zmiana okoliczności 

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w istotnym 

interesie Zamawiającego, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu należytego wykonania części umowy. 

§ 8 

Warunki zmiany umowy  

1. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian zawartej Umowy w stosunku do treści oferty.  

2. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:  

a. zmiany danych Wykonawcy lub zmiany wynikającej z przekształcenia przedmiotowego po 

stronie Wykonawcy;  

 

b. zmiany ceny wynikającej ze zmiany obowiązujących stawek VAT, czy wprowadzenia 

nowych podatków w stopniu wynikających z tych zmian.  

3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany Umowy w przypadku:  

a. zmiany w obowiązujących przepisach prawa mającego wpływ na przedmiot  

i warunki Umowy,  

b. zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub/i Zamawiającego skutkującej 

niemożliwością realizacji przedmiotu Umowy;  

c. zmiany zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. zmiana 

warunków płatności, zmiana terminu realizacji zamówienia; 

d. powstanie nadzwyczajnej okoliczności będących „siłą wyższą”, skutkujących 

niemożliwością realizacji przedmiotu Umowy lub grożącą rażącą stratą, których strony 

nie przewidziały przy zawarciu Umowy, przy czym jako „siłę wyższą” rozumie się 

wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji 

którejkolwiek ze stron Umowy;  

e. powstanie nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą 

stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy;  

4. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za 

zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do Umowy w formie aneksu.  
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§ 9 

Poufność 

1. Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO 
(GDPR), w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy, Zamawiający upoważnia Wykonawcę do 
przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, przetwarzanych w formie tradycyjnej 
oraz w systemach informatycznych Uczelni. Szczegółowe zasady przetwarzania danych 
osobowych uczestników projektu określają przepisy wewnętrzne obowiązujące w WSPiA. 
Upoważnienie obowiązuje w okresie realizacji niniejszej umowy, nie później jednak niż do czasu 
całkowitego rozliczenia projektu. 

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę jedynie w celu realizacji obowiązków 
wynikających z udzielonego zamówienia. 

3. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                            
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej rozporządzeniem), ustawy z dnia 10 maja  
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 
2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 
przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125 z późn. zm.).    

4. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez osoby 
wyznaczone do realizacji zamówienia, mających dostęp do powierzonych danych osobowych, tych 
danych w poufności. 

5. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia 
tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu.  

 
§ 10 

 
1. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu 
art. 4 pkt 7 Rozporządzenia, a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu 
pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz 

z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których 
dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa  
w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy, 
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5) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych    
w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie 
przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu wszelkie 
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 
je administratorowi, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia Umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując                                              
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 
lub elektronicznej („dane poufne”). 

12. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 
§ 11 

 
1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego swoich danych osobowych,  

w tym do przekazania instytucjom zewnętrznym (NCBIR, inne), wyłącznie na potrzeby związane  
z wykonaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).  

2. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych  
      przez Zamawiającego.  

§ 12 

 
Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody 
Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
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§ 13 

Dane kontaktowe 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy jest 

……………………., tel. …………………………. , e-mail: ………………………………………………… 

2. Osoba wymieniona w ust. 1, wspólnie z Wykonawcą uprawnione są do uzgadniania form i metod 

wykonywania przedmiotu umowy, udzielania koniecznych poleceń, wytycznych, uwag, 

wyjaśnień i informacji, podejmowania innych niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego 

wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizacje niniejszej umowy jest: 

……………………..…, tel. ………………………………..…, e-mail: ……………………………………… 

4. Bieżące ustalenia związane z realizacją umowy mogą być przez strony dokonywane za 

pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych do postanowień niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.  

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

 
 

 
…………………………………………….. …………………………………………….. 

podpis i pieczęć Zamawiający podpis i pieczęć Wykonawca 

 

 


