UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
Zawarta w dniu _____________ w Warszawie pomiędzy:

_______________
zamieszkałym_____________________,
PESEL:
_____________________ NIP ____________, w dalszej części umowy zwanym
dalej „Usługobiorcą”
a
_______________
zamieszkałym_____________________,
PESEL:
_____________________ NIP ____________, w dalszej części umowy zwanym
dalej „Usługodawcą”

§1
1.
Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy usług _______________________________.
2.
Miejscem świadczenia usług jest siedziba Usługobiorcy jak i inne
miejsca wskazane przez Usługobiorcę.
§2
Usługodawca oświadcza, że przedmiotową działalnością zajmuje się
profesjonalnie i zobowiązuje się świadczyć ją z najwyższą zawodową
starannością.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas nie określony/określony od dnia
______________.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do jej rozwiązania za
wypowiedzeniem miesięcznym ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
3. Wypowiedzenie musi być złożone drugiej Stronie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§4
1. Zapłata wynagrodzenia za usługi świadczone na podstawie Umowy
następować będzie na podstawie zaakceptowanych przez Usługobiorcę
miesięcznych
zestawień
świadczonych
usług.
Zaakceptowane
zestawienie miesięczne stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
2. Zestawienie miesięczne będzie w szczególności zawierać liczbę dni w
których Usługodawca świadczył swoje usługi na rzecz Usługobiorcy.
3. Strony ustalają wynagrodzenie Usługodawcy w kwocie ___ zł. za każdy
dzień świadczenia usługi.
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4. Usługobiorca zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 3
powyżej także w przypadku nie świadczenia usługi przez Usługodawcę
do 15 dni w ciągu roku pod warunkiem uprzedniego (co najmniej __
dni) poinformowania Usługobiorcy o braku świadczenia usługi we
wskazanych terminach.
5. Wynagrodzenie należne Usługodawcy z tytułu realizacji obowiązków
wynikających z Umowy będzie uiszczone z dołu w terminie __ dni od
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Usługodawca oświadcza, iż jest zarejestrowanym podatnikiem podatku
VAT, posiada NIP numer .
7. Usługobiorca oświadcza, iż jest zarejestrowanym podatnikiem podatku
VAT, posiada NIP numer .
§5
1. W celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy, Usługobiorca
powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych znajdujących
się w bazie danych osobowych Usługobiorcy. Strony zawrą w tym celu
odrębną umowę.
2. W związku z zawarciem umowy Usługodawca zobowiązuje się do
przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych.
3. W przypadku gdy do naruszenia ochrony danych osobowych dojdzie z
przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca zapłaci
Usługobiorcy karę umowną w wysokości _____ zł. za każdy przypadek
naruszenia.
4. Dodatkowo Usługodawca zwróci Usługobiorcy koszty postępowań
związanych z naruszeniem danych osobowych leżących po stronie
Usługodawcy. Usługobiorca ma również prawo do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych przenoszącego wysokość kary
umownej.
5. Obowiązek ochrony danych osobowych jest nieograniczony w czasie.
§6
1. W celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy, Usługobiorca
powierza
Usługodawcy
informacje
stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
2. W związku z zawarciem umowy Usługodawca zobowiązuje się do
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Usługobiorcy.
3. W przypadku gdy do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
Usługobiorcy dojdzie z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy,
Usługodawca zapłaci Usługobiorcy karę umowną w wysokości _____ zł.
za każdy przypadek naruszenia.

2

4. Dodatkowo Usługodawca zwróci Usługobiorcy koszty postępowań
związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa leżących po
stronie Usługodawcy. Usługobiorca ma również prawo do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych przenoszącego wysokość kary
umownej.
5. Z zastrzeżeniem ust. 3, za tajemnice przedsiębiorstwa Strony uważać
będą wszelkie informacje udostępnione przez Usługobiorcę, w zakresie
wynikającym z Umowy, jak również informacje uzyskane przez
Usługodawcę przy okazji i w związku z wykonywaniem Umowy. W
szczególności za tajemnicę przedsiębiorstwa Strony uważać będą
informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne
Usługobiorcy.
6. Strony uzgadniają, iż nie będą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa
następujące informacje:
1) powszechnie znane lub publicznie dostępne, chyba że stały się
powszechnie znane lub publicznie dostępne na skutek naruszenia przez
Usługodawcę postanowień Umowy,
2) uzyskane przez Usługodawcę od osoby trzeciej, pod warunkiem, iż
Usługodawca jest w stanie udowodnić powyższą okoliczność,
3) ujawnione przez Usługodawcę osobom trzecim po uzyskaniu pisemnej
pod rygorem nieważności zgody Usługobiorcy.
7. Strony uzgadniają następujące zasady postępowania w odniesieniu do
tajemnicy przedsiębiorstwa. W okresie obowiązywania Umowy, jak i po
jej ustaniu niezależnie od przyczyny, Usługodawca zobowiązuje się nie
ujawniać ani nie przekazywać tajemnicy przedsiębiorstwa, pośrednio
ani bezpośrednio, osobom trzecim, nie kopiować, nie powielać ani w
inny sposób nie reprodukować tajemnicy przedsiębiorstwa ani nie
wykorzystywać ich dla celów innych, niż związane z wykonywaniem
Umowy i w zakresie przewidzianym w Umowie. Jednakże Strony
uprawnione są do przekazania tajemnicy przedsiębiorstwa na zgodne z
prawem żądanie organów administracji państwowej lub sądów, w
zakresie objętym tym żądaniem.
8. Zobowiązanie usługodawcy wynikające z niniejszego paragrafu będą
wiążące przez okres Umowy oraz 5 lat po jej ustaniu.
§7
1. Usługodawca zobowiązuje się nie prowadzić działalności konkurencyjnej
w stosunku do usługobiorcy w trakcie trwania Umowy jak również przez
okres __ lat po ustaniu Umowy.
2. Przez „Działalność konkurencyjną” Strony rozumieją jakąkolwiek
działalność zbieżną z działalnością Usługobiorcy, a w szczególności:
a. prowadzenie na własny lub cudzy rachunek jakiejkolwiek
konkurencyjnej działalności gospodarczej;
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b. podejmowanie zatrudnienia zarówno na podstawie umowy o pracę
lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego bezpośrednio lub
pośrednio u innych przedsiębiorców prowadzących działalność
konkurencyjną;
c. posiadanie, kontrolowanie, zarządzanie jakiegokolwiek Podmiotu
konkurencyjnego jak też uczestniczenie w jakikolwiek sposób
pośredni lub bezpośredni w działalności takiego podmiotu;
d. prowadzenie jakiejkolwiek działalności doradczej, osobiście lub za
pośrednictwem innych osób, która powodowałaby pozostawanie w
jakimkolwiek związku faktycznym lub prawnym z Podmiotem
konkurencyjnym;
e. wchodzenie w konkurencyjne stosunki gospodarcze z klientami,
kontrahentami, pracownikami lub innymi osobami zatrudnionymi u
Usługobiorcy na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego lub
pełniącymi funkcje doradcy, pośrednika bezpośrednio lub pośrednio,
samodzielnie lub niesamodzielnie, odpłatnie lub pod tytułem
darmym;
f. przyczynienie
się
do
odejścia
pracownika/współpracownika
Usługobiorcy lub utworzonych z jej udziałem podmiotów lub
zabieganie o zatrudnienie jakiegokolwiek pracownika tych
podmiotów;
g. wykorzystywanie
tajemnic
handlowych,
produkcyjnych,
organizacyjnych oraz innych informacji poufnych dotyczących
działalności Usługobiorcy lub utworzonych z jej udziałem podmiotów,
w innym celu niż świadczenie usług na rzecz Usługobiorcy lub
wykonywanie powierzonych obowiązków.
3. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji przez Usługodawcę,
Usługobiorca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej w
wysokości ________ zł za każdy przypadek naruszenia zakazu
konkurencji. W razie wątpliwości, każdy miesiąc niedochowania zakazu
konkurencji w stosunku do terminu ustalonego przez Strony stanowić
będzie odrębny przypadek naruszenia zakazu konkurencji. W przypadku
gdyby szkoda przewyższała wartość kary umownej Usługobiorca ma
prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kary
umownej.
4. Usługobiorca zapłaci Usługodawcy odszkodowanie z tytułu dochowania
zakazu konkurencji.
a. odszkodowanie w trakcie trwania Umowy zawarte jest w
wynagrodzeniu wypłacanym Usługodawcy zgodnie z § 4.
b. odszkodowanie po ustaniu umowy wynosić będzie __ zł. za
każdy miesiąc dochowania zakazu konkurencji.
5. Strony ustalają że zakaz konkurencji po ustaniu Umowy trwać będzie
przez _____ miesięcy od dnia jej ustania.
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6. Usługobiorca ma prawo zwolnić Usługodawcę z zakazu konkurencji w
każdej chwili na podstawie pisemnego pod rygorem nieważności
oświadczenia Usługobiorcy.
7. W przypadku zwolnienia z zakazu konkurencji Usługodawca nie ma
roszczenia o zapłatę odszkodowania za okres, na który strony ustaliły
zakaz konkurencji.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

§8
Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktów w ramach Umowy:
a)
b)
Strony będą się niezwłocznie zawiadamiać na piśmie o zmianie osób
wyznaczonych do kontaktów w ramach Umowy. Zmiana osób
wyznaczonych do kontaktów nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporządzenia aneksu do Umowy.
Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich
zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na
ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne.
§9
Strona nie może przenieść w całości ani w części na rzecz żadnej osoby
trzeciej jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy, chyba
że otrzyma na to uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności zgodę
drugiej Strony.
W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonywania Umowy
Usługobiorca ma prawo do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym.
Rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym nie powoduje
wygaśnięcia obowiązków dochowania poufności, ochrony, danych
osobowych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zakazu
konkurencji.
W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują w
szczególności właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
Spory związane z zawarciem, wykonaniem lub interpretacją Umowy
rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze konsultacji i
negocjacji, a gdyby ta forma rozstrzygnięcia nie była możliwa, przez
właściwy dla siedziby Usługobiorcy.
Zmiany do Umowy wymagają uzgodnionych przez Strony aneksów w
formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.

USŁUGODAWCA

USŁUGOBIORCA
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