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Umowa ……………. 
 

Zawarta w dniu ................ roku, w Nowej Rudzie pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda, 

reprezentowaną przez: 

1) ......................................................, (przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Nowa Ruda),  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a, ............................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

1) ......................................................, 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą". 
 

Stosownie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty, Strony 

zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie Filmów edukacyjnych w ramach projektu 

„Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej 

infrastruktury na terenie Miasta Nowa Ruda”. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy opisane zostały                 

w SWZ, stanowiący integralną część niniejszej umowy – załącznik nr 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą 

Załącznik nr 2 do Umowy, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym także w 

zakresie uwieczniania wizerunku osób pojawiających się w materiałach filmowych. 

4. Filmy zostaną wykonane według autorskich scenariuszy przygotowanych przez Wykonawcę               

i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

5. W cenie usługi zawarte będą koszty związane z wykonaniem, dostarczeniem i emisją filmów, 

w tym m. in. koszty montażu, profesjonalnego oświetlenia, udźwiękowienia, lektora, efektów 
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specjalnych, opracowania graficznego, transportu, nośników, digitalizacji, emisji w telewizji 

regionalnej, utworzenia kanału YouTube, przeniesienia autorskich praw majątkowych, praw do 

videogramu. 

6. Zamówienie realizowane w ramach Projektu "Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez 

rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda" 

dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2014-2021. 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2023r. 

2. Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zamówienia został opisany w § 3 

Umowy. 

3. Przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy będzie następować zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo – finansowym i będzie  potwierdzone protokołem odbioru 

poszczególnych etapów (filmów), podpisanym przez przedstawiciela każdej ze stron bez 

uwag.  

§ 3 

Warunki wykonania Umowy 

1. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, który będzie stanowić załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Pierwszy 

harmonogram Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać zamawiającemu  w 

terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. 

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 ma być sporządzony z podziałem na poszczególne 

etapy (filmy). 

3. Wykonawca w harmonogramie rzeczowo – finansowym uwzględni następujące terminy 

wykonania poszczególnych etapów (filmów): 

1) Etap 1 (film nr 1) nie później niż do końca II kwartału 2022r. 

2) Etap 2 (film nr 2) nie później niż do końca III kwartału 2022r. 

3) Etap 3 (film nr 3) nie później niż do końca I kwartału 2023r. 

4) Etap 4 (film nr 4) nie później niż do końca IV kwartału 2023r. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji pierwszy harmonogram, a Zamawiający 

dokona jego oceny w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego przekazania, każda kolejna 

zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca na 14 dni przed upływem terminu wykonania poszczególnych etapów (filmów) 

przedłoży Zamawiającemu projekty filmów. 



Projekt „Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury  na terenie 

Miasta Nowa Ruda” współfinansowany ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-

2021. 

 

3 

 

6. W terminie do 3 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę każdego z projektów filmu 

Zamawiający dokona jego akceptacji lub przekaże Wykonawcy uwagi. Powyższe zostanie 

wykonane drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy: ……………………………………. . 

7. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przekazanych przez Zamawiającego uwag                                  

najpóźniej w terminie 3 dni od dnia przekazania ich przez Zamawiającego. 

8. Za ostateczne wersje filmów uważa się wersje o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego,                         

co do której nie wniósł on żadnych uwag ani sugestii zmian. 

9. Wraz z dostarczeniem Zamawiającemu ostatecznej wersji filmów, Wykonawca przekaże 

dokumentację filmów w wersji papierowej i na nośniku Pendrive w formacie pozwalającym na 

wykorzystanie go zgodnie z założeniami projektu. 

10. Odbiór ostatecznej wersji zaakceptowanego filmu zostanie dokonany po dostarczeniu go 

przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego na wskazanych nośnikach. 

11. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem przedmiotu 

umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogłyby 

mieć wpływ na zakres lub jakość wykonania prac, jak również na dotrzymanie terminów 

wykonania umowy. 

12. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia przeszkód 

związanych z wykonywaniem umowy, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a 

zostały należycie zgłoszone przez Wykonawcę. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się ryczałtowo na kwotę 

brutto ……………………………. zł (słownie: ………………………………… ) w tym: 

1) za wykonanie etapu 1 (film nr 1) kwotę ………………………………. zł, 

2) za wykonanie etapu 2 (film nr 2) kwotę ………………………………. zł, 

3) za wykonanie etapu 3 (film nr 3) kwotę ………………………………. zł, 

4) za wykonanie etapu 4 (film nr 4) kwotę ………………………………. zł, 

2. Powyższa cena zawiera obowiązujący podatek VAT 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 

VAT. 
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4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie 

sukcesywnie po wykonaniu każdego etapu (filmu) na podstawie faktur, zatwierdzonych przez 

Zamawiającego i wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu 

odbioru poszczególnych etapów. 

5. Protokół częściowy stanowić będzie protokół odbioru poszczególnego etapu (filmu). 

6. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 

w terminie …………. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru. 

7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

8. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z 

Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek 

VAT. 

10. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę jest rachunkiem, dla 

którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe 

prowadzony jest rachunek VAT to: 

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje 

się za dokonanie płatności zgodnie z § 4 ust. 6 umowy. 

2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem 

VAT (np. zapłata odszkodowania), za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 

stawką 0%. 
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§ 5 

Prawa autorskie 

1. Z dniem odbioru danej części Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do powstałych w ramach danej części Umowy, w szczególności do 

projektów filmów, scenariuszy, filmów, w tym ich elementów takich jak: zrealizowany materiał 

zdjęciowy, ścieżka dźwiękowa, muzyka, lista dialogowa wraz z fotografiami, na następujących 

polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką 

dowolnej liczby egzemplarzy, w tym techniką cyfrową, elektroniczną oraz zapisu 

magnetycznego na każdym nośniku; 

2) wprowadzanie do obrotu; 

3) wprowadzanie do pamięci komputera; 

4) użyczenie lub najem; 

5) publiczne odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie; 

6) rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu             

i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. 

2. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i 

korzystanie ze sporządzonych opracowań, o których mowa w ust. 1 i przenosi na 

Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nich na 

polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca oświadcza, że opracowania, o których mowa w ust. 1, nie będą naruszać niczyich 

praw, w szczególności praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich oraz, że w chwili 

przejścia na Zamawiającego praw autorskich do nich będą one wolne od obciążeń prawami 

na rzecz osób trzecich, a osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich zobowiązały 

się do niewykonywania przysługujących im praw w stosunku do Zamawiającego lub jego 

następstw prawnych i upoważnią Zamawiającego do: 

1) decydowania w imieniu autora o pierwszym publicznym udostępnieniu filmów; 

2) przeprowadzenia w imieniu autora nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z filmów. 

4. Wykonawca zapewnia, że zakres posiadanych przez niego praw autorskich do filmów, o 

których mowa w ust. 1, jest wystarczający do należytego wykonania Umowy i przeniesienia na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do nich w zakresie uregulowanym Umowy oraz 

udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 i upoważnień, o których mowa w ust. 3. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 oraz udzielenie 

zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 i upoważnień, o których mowa w ust. 3, nie jest 
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limitowane co do terytorium i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z filmów, o którym mowa 

w ust. 1 oraz ich opracowań zarówno w całości, jak i w częściach, samodzielnie, jak i w 

ramach materiałów wydawanych przez Zamawiającego. 

6. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z powodu 

naruszenia praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych lub 

licencyjnych, lub roszczeń o ochrony dóbr osobistych Wykonawca podejmie wszelkie kroki 

niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z 

takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zamawiający udzieli prawa do 

korzystania z filmów, o których mowa w ust. 1, będą musiały zaniechać korzystania z filmów w 

całości lub w części lub zostaną zobowiązane prawomocnym i ostatecznym wyrokiem sądu do 

zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, 

Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci 

koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami. 

7. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach z powodu 

naruszenia praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych skierowanych przeciwko 

Zamawiającemu w zakresie filmów objętych Umową. 

8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których zostały utrwalone 

filmy, o których mowa w ust. 1, w ramach Wynagrodzenia. 

9. Wykonawca zapewni sobie przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, na 

polach eksploatacji wskazanych w ust. 1, oraz uzyska upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, 

od Podwykonawców. Do praw tych stosuje się ust. 1-8. 

10. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie 

wizerunku osób uwidocznionych na każdym z Filmów (wymagane zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

§ 6 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od 

Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                             

w  przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności: 
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1) zwłoki w wykonaniu obowiązków przez Wykonawcę w stosunku do terminów 

ustalonych w Umowie o więcej niż 10 dni, 

2) niezgodnego z Umową wykonywania Umowy w całości lub części – w terminie 14 dni 

od dnia stwierdzenia wystąpienia powyższych okoliczności.      

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający: 

1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 

1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu Umowy lub podpisania 

protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez 

Zamawiającego odbioru przedmiotu Umowy od dnia odmowy Zamawiającego podpisania 

protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu Umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony 

od następnego dnia od upływu terminu wykonania, 

2) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów określonych w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym o którym mowa § 3 ust. 1 w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia brutto, określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym za każdy 

dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania określonego 

w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy – w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 Umowy, a także za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o 

którym mowa w §10 ust. 5 i ust. 15, 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia 

od upływu terminu zapłaty w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia ryczałtowego 

o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, 
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5) za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1000 złotych za każdy 

nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy lub jej zmianę, 

6) z tytułu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności 

wynagrodzenia podwykonawcy, mimo wezwania skierowanego przez 

Zamawiającego, w wysokości 2% (dwa procent) szacunkowego wynagrodzenia 

umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Kara umowna naliczana jest w formie noty księgowej. Zapłata kary umownej na rzecz 

Zamawiającego może nastąpić przez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Łączna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 20 % należnego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia. 

4. W przypadku utraty przez Zamawiającego w całości lub części dotacji ze środków, o których 

mowa w §1 ust. 6 umowy, z winy Wykonawcy w tym w szczególności z powodu 

niedopełnienia terminów wykonania prac określonych w niniejsze j Umowie, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty utraconej dotacji. Zamawiający 

ma prawo potrącenia należnej z tego tytułu kwoty z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy. 

5. Niezależnie od treści §7 Umowy Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

przekraczającego wysokość kar umownych. 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części usług Podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu Umowy. 

1) wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć projekt umowy o 

podwykonawstwo, a także każdorazowo projekt jej zmiany, 

2) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, 

3) Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo 
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zgłosić zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy lub projektu jej zmiany. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub 

zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę  realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

Przed złożeniem faktury Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, z potwierdzeniem otrzymania należności 

przez Podwykonawcę. 

7. W terminie określonym w Umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w całości lub w 

części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem 

zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność 

takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci w terminie 14 dni od dnia 

wystąpienia z wnioskiem o zapłatę przez Podwykonawców, na rzecz Podwykonawcy kwotę 

będącą przedmiotem jego żądania. 

8. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 

9. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

11. Podwykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 

zgody na zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcą. Uregulowania określone w § 8 

dotyczące relacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą mają zastosowanie w zakresie 

relacji między Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 

 

§ 9 

Zmiany lub uzupełnienia 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksów do Umowy, pod rygorem unieważnienia. 
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2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty 

(załącznik nr 2 do Umowy) na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie 

opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa 

następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści 

zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty. Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy na skutek wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: 

1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami jak niemożliwe do przewidzenia nadzwyczajne zjawiska przyrody (klęski 

żywiołowe, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka 

(strajki generalne lub lokalne, działania wojenne), 

2) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności m.in. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających 

wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. 

okoliczności stanowiących zagrożenie życia lub mienia.  

3) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, o ile okoliczności te 

powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z 

uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania Umowy. 

6. W przypadkach określonych w ust. 5, przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy 

może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu Umowy. Przedłużenie terminu 

Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie 

aneksu do Umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem 

wniosku opisującym okoliczności faktyczne. 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 Umowy za wykonanie Przedmiotu 

Umowy może nastąpić przy spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 455 ust 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach, o których mowa klauzulach 

waloryzacyjnych zawartych w § 10 niniejszej umowy. 
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§ 10 

Klauzule waloryzacyjne 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust 

1 Umowy – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy - w następujących 

przypadkach:  

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeśli 

zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony 

Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen 

tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia 

zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu 

wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %.  

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i 

usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 

Umowy.  

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać 
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wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje 

się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem 

zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 

lub 4 niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 

15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 

wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne. 

6. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 

15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy wniosek o zmianę wynagrodzenia.  

7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym może podlegać 

waloryzacji z uwzględnieniem kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłoszonego w 

Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być 

dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez 

Prezesa GUS.  
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8. Wniosek o którym mowa w ust 5 i 6 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od 

dnia zawarcia Umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest 

wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane 

nie częściej niż co kwartał. 

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 

podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.  

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod 

rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.  

11. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu 

Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego 

przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian 

wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o 

zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 4 ust. 1;  

12. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 11 należy rozumieć wartość wzrostu 

lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.  

13. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 pkt 5 określa się na podstawie wzoru: WZ = (W 

x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres 

Przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez 

Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, F – średnia arytmetyczna czterech 

następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS;  

14. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o 

którym mowa w ust. 11.  

15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy. 
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§ 11 

Ochrona danych osobowych 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony 

danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, które będą 

przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień Umowy oraz z 

wymogami 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – 

dalej RODO. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że przetwarzanie danych dokonywane będzie przez każdą ze 

Stron jako administratora danych osobowych w zakresie: 

1) udostępnionych im przed drugą Stronę danych osób reprezentujących każdą ze Stron 

w celu zawarcia umowy: na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy, 

której stroną jest osoba lub podjęcia działań przed zawarciem umowy; 

2) udostępnionych im przez drugą Stronę danych osób wykonujących zadania z ramienia 

Stron: w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest 

zapewnienie prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy, a jednocześnie 

przetwarzanie danych w tym zakresie nie narusza praw i wolności osób, których dane 

dotyczą. 

3. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszej Umowy, ma 

prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych w związku z realizowaniem interesu administratora, z przyczyn związanych z jej 

szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku gdy uzna, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

4. Strony oświadczają, że dane przetwarzane będą w okresie koniecznym do realizacji 

i rozliczenia Umowy oraz w razie takiego obowiązku ciążącego na administratorze – poprzez 

okres przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie 

danej osoby do realizacji niniejszej Umowy. 
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6. U żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału 

człowieka). 

7. Wobec każdej z osób, których dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji Umowy, 

zostanie zrealizowany obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, 

gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 

informacjami (vide: art. 13 ust. 4) oraz obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 

mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

§ 12 

Rozstrzyganie sporów 

1. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku lub na tle realizacji 

Umowy jest prawo polskie. 

2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o ile 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 13 

 

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

 

 

2. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

        1) SWZ - załącznik nr 1 

        2) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 2 

        3) Harmonogram - rzeczowo finansowy - załącznik nr 3 

 

 

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

Zamawiający                                                                       Wykonawca 
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