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Załącznik nr 2 do zaproszenia 

 

UMOWA  

nr  __/P/FPPP/2020 

 

zawarta w Warszawie, dnia _____ roku (dalej „Umowa”), pomiędzy: 

 

Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu (26-609 Radom), ul. Jacka Malczewskiego 

24, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000784300, posiadającą NIP: 7962990469, zwaną dalej „Zamawiającym”  

reprezentowaną przez: 

 

a  

 

___________ zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Zamawiający oraz Wykonawca, zwani są również dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”, w 

zależności od kontekstu. 

 

Strony oświadczają, że umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

 

§ 1  

1. Przedmiotem Umowy jest udostępnienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego platformy  

e-learning wraz ze specjalistycznym wyposażeniem i oprogramowaniem oraz zapewnienie usług asysty 

technicznej (dalej łącznie jako „Przedmiot Umowy”). Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

zawarty jest w załączniku nr 1  do niniejszej Umowy.  

2. Przedmiot Umowy będzie realizowany w ten sposób, że  

a) w terminie 28 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy w ramach etapu 1 nastąpi konfiguracja i 

dostosowanie platformy e-learningowej w zakresie personalizacji struktury i wyglądu określonych 

w SOPZ. W czasie tego etapu należy uwzględnić do 7 dni na testy i do 7 dni na poprawki wg 

zgłoszonych przez Zamawiającego uwag na podstawie dostępu do udostępnionej wersji 

deweloperskiej/testowej platformy) 

b) w terminie 14 dni od dnia zakończenia etapu 1, w ramach etapu 2 nastąpi: udostępnienie części 

redakcyjnej do osadzania treści na platformie (czas trwania etapu – nie więcej niż 14 dni). W czasie 

tego etapu należy uwzględnić do 5 dni na testy i ewentualne poprawki wg zgłoszonych Uwag do 

części redakcyjnej) 

c) w terminie 28 dni od dnia zakończenia etapu 2, w ramach etapu 3 nastąpi: oddanie całości 

platformy e-learningowej ze wszystkimi opisanymi w SOPZ funkcjonalnościami, wraz z jej 

gotowością do późniejszej integracji z narzędziami informatycznymi po stronie Zamawiającego; 

d) od dnia udostępnienia platformy e-learning przez okres _____ Wykonawca będzie świadczył usługi 

asysty technicznej. 

3. Usługi asysty technicznej będą przez Wykonawcę świadczone w ten sposób, że: 
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a) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii platformy e-learningowej niezwłocznie nie 

później niż w ciągu 48 godzin od jej wystąpienia. Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe 

usunięcie awarii we wskazanym terminie, Wykonawca usunie awarię niezwłocznie, a o 

przewidywanym terminie usunięcia awarii poinformuje Zamawiającego. Wykonawca poinformuje 

beneficjentów Platformy o planowanym terminie usunięcia awarii poprzez komunikat 

zamieszczony na Platformie lub stronie przerwy technicznej dostępnej pod adresem platformy. 

b) Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterkę w ciągu 7 dni od jej wystąpienia. Jeżeli z przyczyn 

technicznych nie jest możliwe usunięcie usterki we wskazanym terminie, Wykonawca usunie 

usterkę niezwłocznie, a o przewidywanym terminie usunięcia usterki poinformuje Zamawiającego. 

Wykonawca poinformuje beneficjentów platformy e-learningowej o planowanym terminie 

usunięcia usterki poprzez komunikat zamieszczony na platformie e-learningowej. 

4. Zamawiający będzie zgłaszał wystąpienie awarii lub usterki mailowo na adres ______________ 

5. Czas na usunięcie awarii lub usterki, o których mowa w ust. 3 powyżej liczy się od chwili wysłania 

wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 4 powyżej. 

6. Przez awarię należy rozumieć sytuację uniemożliwiającą użytkownikowi platformy e-learningowej 

korzystanie z którejkolwiek kluczowej funkcjonalności. 

7. Przez usterkę należy rozumieć sytuację, w której uszkodzeniu uległ jeden lub więcej elementów 

platformy e-learningowej, nie wpływa to na funkcjonalność i wydajność oprogramowania, ale jest to 

niezgodne ze stanem określonym w Umowie. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do 

kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że Przedmiot Umowy będzie realizował samodzielnie, bez pomocy osób 

trzecich. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

a) wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu 

cywilnego, 

b) przestrzegania przy realizacji Umowy i w związku z nią obowiązujących przepisów prawa.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy. 

 

§ 3 

1. Strony uzgadniają, że za realizację Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje łączne maksymalne 

wynagrodzenie w kwocie  ___________ (słownie: ______________________) netto powiększone o 

podatek VAT w kwocie ___________ (słownie: ______________), a zatem wynoszące łącznie 

______________ (słownie: ______________) brutto, zwane dalej „wynagrodzeniem”. Kwota brutto 

zostanie pomniejszona o wymagane w świetle przepisów składki i zaliczki, a pozostała kwota będzie 

stanowiła kwotę netto do wypłaty dla Wykonawcy. Wynagrodzenie uwzględnia minimalną stawkę 

godzinową określoną na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób: 

a) ____________ (słownie: _______) złotych netto, to jest ________ (słownie: _______) złotych 

brutto jako jednorazowa zapłata po udostępnieniu platformy e-learning;  

b) ____________ (słownie: _______) złotych netto, to jest ________ (słownie: _______) złotych 

brutto miesięcznie z tytułu realizacji usługi asysty technicznej. 



Strona 3 z 9 

 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

4. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi całkowite wynagrodzenie należne 

Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, w tym przeniesienia 

autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 6 Umowy, udzielenia zezwolenia na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie dodatkowe 

za realizację utworu (utworów) powstałych w wyniku realizacji Umowy. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia 

ani innych wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. W terminie wskazanym w § 1 ust. 2 lit. c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość udostępnienia 

platformy e-learningowej i wezwie Zamawiającego do podpisania protokołu, przedkładając 

Zamawiającemu podpisany jednostronnie (przez Wykonawcę) protokół, zgodny ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo przed podpisaniem protokołu odbioru zgłosić żądanie przedstawienia przez 

Wykonawcę wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych Zamawiającemu do oceny 

zgodności platformy e-learningowej z niniejszą Umową. 

3. W przypadku stwierdzenia, że platforma e-learningowa nie spełnia wymogów wynikających z 

niniejszej Umowy Zamawiający zgłosi w protokole swoje zastrzeżenia.  

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający może, gdy uzna to za celowe, wyznaczyć 

Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 2 dni w celu dostosowania platformy e-

learningowej do wymogów niniejszej Umowy w zakresie objętym zastrzeżeniami Zamawiającego. Na 

wypadek skorzystania przez Zamawiającego z tego uprawnienia, Wykonawca zobowiązuje się 

dokonać stosownych poprawek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego 

wynagrodzenia z tego tytułu. 

5. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie przedstawi Zamawiającemu 

platformy e-learningowej spełniającej wymagania wynikające z niniejszej Umowy, wówczas 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu 

Zamawiający ma prawo złożyć w terminie 10 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4 

powyżej. 

6. Do odbioru platformy e-learningowej poprawionej przez Wykonawcę na podstawie postanowień ust. 

4 niniejszego paragrafu, postanowienia ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 5 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza w rażący sposób postanowienia 

Umowy. 

2. Do rażących naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

a) Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w okresie dłuższym niż 2 dni od 

dnia zawarcia niniejszej Umowy lub nie kontynuuje jej wykonania przez okres 20 dni, 
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b) Wykonawca opóźni udostępnienie platformy e-learningowej o więcej niż 10 dni, 

c) Wykonawca bez uprzedniego porozumienia z Zamawiającym opóźni się w realizacji innych 

niż określone w pkt 1 i 2 istotnych zobowiązań wynikających z Umowy i nie wywiąże się z nich 

w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego żądania ich wypełnienia. 

d) Wykonawca podjął przewidziane prawem czynności zmierzające do zakończenia jego bytu 

prawnego, w tym przystąpił do likwidacji, za wyjątkiem procedury przeprowadzanej w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji. 

e) Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

3. Niezależnie od przypadków określonych w ust. 2 Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do momentu otrzymania od 

Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z ww. powodu. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy, 

Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania naruszeń istotnych postanowień 

wynikających z Umowy i usunięcia ewentualnych skutków tych naruszeń w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu 

przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od 

Umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. 

5. Postanowienia ust. 4 nie dotyczą przypadku określonego w ust. 2 lit a) oraz c). W tym przypadku 

Zamawiającemu przysługuje odpowiednio prawo do odstąpienia od Umowy poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia, bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia 

naruszeń. 

6. W wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, niezależnie od jego 

podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie co do niewykonanej części Umowy, w związku z czym żadna 

ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w ramach 

realizacji przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac w trybie 

natychmiastowym, oraz zabezpieczenia wykonanej pracy i sprzętu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac wg 

stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez przedstawicieli Stron. 

9. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wystawia 

świadectwo płatności potwierdzające wartość wykonanych dostaw i usług, stanowiące podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i sprzętu oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 

związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) korzystanie przez niego z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, 

intelektualnej, itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub 

majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw 
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autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw 

ochronnych na znaki towarowe, 

b) wartości niematerialne oraz inne efekty wykonania Umowy wytworzone przez Wykonawcę w 

ramach Umowy stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) będą stanowić jego 

wyłączną własność lub przedmiot jego wyłącznych praw, 

c) wykonane utwory lub utwory, z których Wykonawca skorzysta do wykonania Przedmiotu 

Umowy nie będą posiadały wad fizycznych lub prawnych,  

d) rozporządzanie utworami lub przeniesienie licencji nie będzie naruszało własności 

przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw 

pokrewnych oraz praw do znaków towarowych, 

2. W ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy, określonego w § 3 ust. 1, Wykonawca jest 

zobowiązany:  

a) przekazać Zamawiającemu hasła i kody niezbędne do prawidłowego korzystania z platformy  

e-learningowej oraz przeszkolić przedstawicieli Zamawiającego z zasad obsługi platformy e-

learningowej;  

b) udzielić wszelkich niezbędnych licencji na oprogramowanie i inne utwory, które są niezbędne 

do prawidłowego korzystania z platformy e-learningowej.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w 

wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych utworów. 

4. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń związanych z 

utworami wykorzystanymi do wykonania Przedmiotu Umowy lub wytworzonymi w ramach wykonania 

Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i 

faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. 

Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku 

z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym koszty zastępstwa 

procesowego. 

5. W przypadku, gdy, wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami zgłaszanymi 

przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, Zamawiający nie będzie mógł korzystać z platformy 

e-learningowej, Wykonawca niezwłocznie na swój koszt i odpowiedzialność: 

a) zmodyfikuje platformę e-learningową, dostarczy nowe programy komputerowe lub 

dokumentację dedykowane dla platformy e-learningowej albo zmieni je w taki sposób, by nie 

naruszały praw osób trzecich lub 

b) uzyska dla Zamawiającego prawo do dalszego korzystania z platformy e-learningowej lub 

dokumentacji. 

6. W przypadku użycia do realizacji Umowy oprogramowania, które jest niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania Systemu, a co do którego Wykonawcy nie przysługują autorskie prawa majątkowe lub 

które nie zostało wytworzone w ramach wykonywania Umowy, Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego licencje, sublicencje albo zapewni ich przeniesienie od podmiotu, któremu przysługują 

do nich majątkowe prawa autorskie, bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, co najmniej w 

takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania platformy e-learningowej. 

Warunki korzystania z oprogramowania w ramach udzielonych licencji nie mogą być gorsze od 

standardowych warunków oferowanych innym podmiotom przez osobę lub podmiot, któremu 

przysługują prawa do tego oprogramowania. 
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§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:  

a) z tytułu opóźnienia w realizacji któregokolwiek z etapów wskazanych w § 1 ust. 2 lit. a) 

niniejszej Umowy, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy 

liczonej za każdy dzień opóźnienia,  

b) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie - karę w wysokości 

20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1, 

c) z tytułu niedotrzymania czasu usunięcia awarii lub usterki, o których mowa w § 1 ust. 3 w 

wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu naprawy, nie więcej 

jednak niż 20% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

d) z tytułu odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 

karę w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, każda ze Stron może żądać 

odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem Umowy, zarówno w 

czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu, będą traktowane jako poufne i mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. W 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie ujawniać ani wykorzystywać dla innych 

celów niż przewidziane Umową informacji związanych z działalnością Zamawiającego oraz 

wykonywaniem Przedmiotu Umowy w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającemu. 

 

§ 9  

1. Osobami uprawnionymi do reprezentacji Stron w trakcie realizacji Umowy oraz koordynującymi 

prawidłowe wykonanie Umowy są: 

a)  po stronie Wykonawcy: _________________ 

b)  po stronie Zamawiającego: _______________ 

2. Osoby wymienione w ust. 1 powyżej są uprawnione do uzgadniania wszelkich form i metod realizacji 

zakresu Umowy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych działań wynikających z 

Umowy, które okażą się konieczne do prawidłowego jej wykonywania. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i wymaga jedynie pisemnego 

poinformowania drugiej Strony.  

 

§ 10 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia _______ 

2. Zamawiającemu na poniższych zasadach przysługuje prawo opcji.  

3. Umowa podstawowa obejmuje realizację Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 

ust. 2 lit. a – c oraz świadczenie usługi asysty technicznej, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. d 

przez okres ……… 
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4. Opcja obejmuje realizację Przedmiotu Umowy w zakresie udostępniania platformy e-

learning oraz świadczenia usługi asysty technicznej, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. d przez 

okres ………w okresie od dnia ___________ do dnia __________ 

5. Zamawiający zastrzega, że ma prawo do skorzystania z prawa opcji, co nie generuje 

jakiegokolwiek roszczenia po stronie Wykonawcy, w szczególności roszczenia o 

wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości do realizacji przedmiotu Umowy w 

ramach opcji.  

6. Realizacja przedmiotu umowy w ramach opcji nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy przez 

Zamawiającego dokonanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed upływem 

terminu wskazanego w § 10 ust. 3 niniejszej Umowy. Zawiadomienie zostanie przesłane w 

formie pisemnej na adres Wykonawcy wskazany w komparycji niniejszej Umowy.  

7. Jeżeli w którymkolwiek kolejnym roku budżetowym, następującym po roku, w którym 

zawarto niniejszą Umowę Zamawiający nie będzie dysponował – z przyczyn od niego 

niezależnych, a wynikających z decyzji organów władzy publicznej – środkami 

przeznaczonymi na sfinansowanie wynagrodzenia, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem 

natychmiastowym. W takim wypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie tę część 

wynagrodzenia, która odpowiada zakresowi wykonania przedmiotu Umowy do dnia 

rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. 

 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

postanowień § 9 ust. 3.  

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu Umowy lub z nią związane, w 

przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie oświadczenia woli, powiadomienia i informacje, które Strony są zobowiązane sobie 

przekazywać w związku z zawarciem umowy, wymagają formy pisemnej i Strony zobowiązują się do 

ich doręczania za potwierdzeniem odbioru, chyba że inna forma powiadomienia wynika wyraźnie z 

treści Umowy. 

5. W przypadku korespondencji pochodzącej od Zamawiającego adresem właściwym dla doręczeń 

Wykonawcy jest adres wskazany przy jego nazwisku w komparycji Umowy.  

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią załączników, a treścią Umowy przeważające znaczenie 

mają postanowienia Umowy. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

a) Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

b) Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy; 

c) załącznik nr 3: Protokół wykonania Umowy; 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr …/P/FPPP/2020  

z dnia _______ 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr    /P/FPPP/2020 

z dnia _______ 

   
PROTOKÓŁ WYKONANIA UMOWY  

 

sporządzony w ……………...., dnia ……………………. r. w sprawie odbioru Dzieła wykonanego przez Panią 

__________________ wskazanego w Załączniku Nr 1 do Umowy nr ____/F/FPPP/2020, zwanej dalej 

„Umową”, z dnia _______ 2020, zawartej między Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w 

Radomiu (26-609 Radom), ul. Jacka Malczewskiego 24 (zwanej dalej „Zamawiającym”), a ___________ 

(dalej „Wykonawca”). 

 

1. Wynik weryfikacji poprawności i kompletności wykonanego przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w 

odniesieniu do platformy e-learningowej został przedstawiony poniżej. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     (opis zrealizowanego Przedmiotu Umowy) 

 

2. Wykonawca rozpoczął wykonywanie Przedmiotu Umowy w dniu ………… a zakończył w dniu ………………… 

3. Zamawiający oświadcza, iż wnosi / nie wnosi * poniższe zastrzeżenia do sposobu i jakości wykonania 

platformy e-learningowej. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. W związku z zastrzeżeniami, wskazanymi w pkt. 3, Zamawiający wyznacza termin do dnia …………… na 

poprawienie przez Wykonawcę platformy e-learningowej*. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zrealizował Przedmiot Umowy w wymiarze ………………………. godzin. 

6. Strony uznają, iż platforma e-learningowa została / nie została* udostępniona Zamawiającemu.  

 

 

Podpisy: 

Zamawiający: 

1. ……………………………………………………………………………, 

Wykonawca: 

2. ……………………………………………………………………………, 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
 


