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WARUNKI OGÓLNE UMOWY - ROK 2003 
 
ARTYKUŁ 1 - WYKONANIE UMOWY 
1.1. Wykonawca wykonuje Umowę na najwyższym poziomie profesjonalizmu. 
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnienie wszelkich 
spoczywających na nim zobowiązań prawnych, w szczególności zaś zobowiązań 
wynikających z uregulowań prawnych dotyczących zatrudnienia, podatków i 
ubezpieczeń społecznych. 
1.2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za podjęcie kroków 
niezbędnych do uzyskania wszelkich zezwoleń i licencji wymaganych do wykonywania 
Umowy przez prawo i uregulowania obowiązujące w miejscu, w którym mają być 
realizowane przypisane mu zadania. 
1.3. Bez uszczerbku dla postanowień art. 3 wszelkie odniesienia czynione w Umowie 
do personelu Wykonawcy dotyczą wyłącznie osób zaangażowanych w jej 
wykonywanie. 
1.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, by wszyscy członkowie jego personelu 
wykonujący Umowę posiadali kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wymagane do 
realizacji przypisanych mu zadań. 
 
ARTYKUŁ 2 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Komisja nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę w 
ramach wykonywania Umowy, z wyjątkiem przypadków umyślnego wykroczenia lub 
poważnego zaniedbania ze strony Komisji. 
 
ARTYKUŁ 3 - KONFLIKT INTERESÓW 
Wykonawca podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapobieżenia sytuacjom, 
które mogłyby zagrozić bezstronnemu i obiektywnemu wykonywaniu Umowy. Konflikt 
interesów może pojawić się w szczególności w związku z interesem ekonomicznym, 
przynależnością partyjną lub narodową, więziami rodzinnymi lub uczuciowymi, lub 
innymi istotnymi powiązaniami lub wspólnymi interesami. Wszelkie konflikty 
interesów, które mogą pojawić się w czasie wykonywania Umowy należy niezwłocznie 
zgłaszać do Komisji na piśmie. 
 
ARTYKUŁ 4 - WNIOSEK O DOKONANIE PŁATNOŚCI 
W terminie sześćdziesięciu dni od ukończenia realizacji zadań określonych w zleceniu 
Wykonawca przedkłada Komisji rachunek ze wskazaniem numeru referencyjnego 
właściwej umowy. 
 
ARTYKUŁ 5 - WARUNKI DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI 
5.1. Płatność uważa się za dokonaną w dniu obciążenia nią rachunku Komisji. 
5.2. Bieg terminów płatności określonych w zleceniu może zostać w dowolnej chwili 
wstrzymany przez Komisję, jeżeli poinformuje ona Wykonawcę, że złożony przez niego 
wniosek o dokonanie płatności nie może zostać przyjęty, ponieważ podana w nim 
kwota nie jest kwotą należną lub ponieważ nie przedstawiono odpowiedniej 
dokumentacji uzupełniającej. 
 
ARTYKUŁ 6 - WŁASNOŚĆ REZULTATÓW - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I 
PRZEMYSŁOWA 
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Wszelkie rezultaty lub prawa do nich, w tym prawa autorskie i inne prawa własności 
intelektualnej lub przemysłowej, uzyskane w ramach realizacji Umowy, stanowią 
wyłączną własność Wspólnoty, która może je wykorzystywać, publikować, przyznawać 
i przenosić w sposób, jaki uzna za stosowny, bez ograniczeń geograficznych lub innych, 
z wyjątkiem sytuacji, w których prawa własności przemysłowej lub intelektualnej 
istniały przed zawarciem Umowy. 
 
ARTYKUŁ 7 - POUFNOŚĆ 
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do 
niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim wszelkich informacji lub 
dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy. Wykonawca pozostaje związany 
tym zobowiązaniem po ukończeniu realizacji zadań. 
 
ARTYKUŁ 8 - OPODATKOWANIE 
8.1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań 
wynikających z prawa podatkowego, któremu podlega. Niewypełnianie tych 
zobowiązań prowadzi do unieważnienia odpowiednich rachunków. 
8.2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Komisja jest z reguły zwolniona z 
wszelkich podatków i ceł, w tym z podatku od wartości dodanej (VAT), zgodnie z 
przepisami art. 3 i 4 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot 
Europejskich. (...) 
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