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Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

 

numer sprawy: RF-I-SE.ZP.U.272.89.2021.AS 
załącznik nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) 
 

Umowa nr  ………………………………………. 

 

zawarta w dniu …………………………………… w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim  

z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON 015528910, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu 

którego, na podstawie uchwały Nr 1068/164/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2016 r. w 

sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa 

Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich, zmienionej uchwałą Nr 1266/69/19  Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2019 

r. działają:  

1) Marcin Wajda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 

2) Kamila Kuleska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  

a  

……………………………….  z siedzibą przy ul. …………………, ………………., NIP ……………., REGON 

……………., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……………….., zgodnie z ……………………., 

według stanu na dzień ………………..., stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej: ustawa PZP, o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu 

badania i opracowaniu raportu końcowego pt. „Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego 

Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z 

dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym”, zwanego dalej „Zadaniem”. 

2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 3 do 

umowy oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

3. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 20 tygodni od dnia podpisania umowy, 

zgodnie z terminami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy, w sekcji Harmonogram prac. 

4. W ramach niniejszej umowy oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia dopuszcza się wymienne stosowanie 

określeń „opracowanie” oraz „raport”, co zawsze oznacza przedmiot niniejszej umowy określony w ust. 1. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt projekty oraz końcowe produkty zamówienia, 

wytworzone w trakcie realizacji Zadania, o których mowa w § 5 ust. 1 do sekretariatu Departamentu Rozwoju 

Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM, Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.  

 

§ 2. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie Zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, Strony ustalają wynagrodzenie ogółem w wysokości 

……………… PLN brutto z VAT (słownie złotych: …………………………….), zgodnie z formularzem oferty 

Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 

2. Wszelkie koszty pochodne związane z przedmiotem umowy określonym w § 1 ust. 1 zostały ujęte w 

wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury, zgodnie z ust. 4. 

4. Fakturę  należy wystawić, wskazując w niej następujące dane:  

1) Nabywca usługi (Podatnik): Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113–

245–39–40;  

2) Płatnik faktury (Odbiorca): Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. 

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; 

3) Numer niniejszej umowy.  
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5. Warunkiem wystawienia faktury na kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dokonanie przez 

Zamawiającego protokolarnego odbioru zadania, o którym mowa w § 4, bez zastrzeżeń. 

6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

7. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

8. W przypadku braku dostępności środków na koncie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiążącej informacji o braku dostępności 

środków finansowych. W tej sytuacji Wykonawcy należy się wynagrodzenie w kwocie proporcjonalnej do 

wykonanych prac.  

 

§ 3. Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, z chwilą podpisania przez Zamawiającego 

protokołów odbioru, o których mowa w § 4, Wykonawca przenosi na Zamawiającego: 

1) majątkowe prawa autorskie do wszystkich wyników prac mających charakter utworu w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2021 r. 

poz.  1062 t.j.) oraz prawo własności do nośników, na których prace powstałe w związku z wykonaniem 

Zadania zostały utrwalone i które zostaną przekazane Zamawiającemu, w zakresie następujących pól 

eksploatacji, tj.: 

a) utrwalanie przedmiotu umowy dowolną techniką na jakichkolwiek nośnikach; 

b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przedmiotu umowy, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

c) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie przedmiotu umowy, w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką; 

d) publiczne wykorzystanie utworu (wykonanie, wystawienie, odtworzenie, wyświetlenie), w 

szczególności poprzez udostępnienie utworu i jego części wszystkim zainteresowanym; 

e) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

f) rozpowszechnianie przedmiotu umowy lub jego kopii, każdym znanym sposobem i techniką, w tym 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, udostępnienie w sieci komputerowej, w tym w sieci 

Internet; 

g) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i emitowanie, a także publiczne 

udostępnianie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym; 

h) wprowadzania do pamięci komputera; 

i) wypożyczenie utworu lub udostępnienie zwielokrotnionych jego egzemplarzy; 

j) wprowadzenie utworu w całości lub w części do sieci Internet w sposób umożliwiający transmisję 

odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci; 

k) wszelkie inne pola eksploatacji, na jakich Zamawiający będzie wykorzystywał ten utwór, na 

terytorium Polski oraz poza jej granicami, wraz z prawem do dokonywania zmian i opracowań. 

2) prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac powstałych w związku z 

wykonaniem Zadania, w zakresie pól eksploatacji, określonych w ust. 1 pkt. 1. 

2. W wyniku przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nabywa wyłącznie prawa do 

korzystania z rezultatu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, 

bez ograniczeń, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1, w ramach całej struktury organizacyjnej, a 

także wyłączne prawa do rozporządzania i innych form udostępniania przedmiotu umowy na rzecz osób 

trzecich, zarówno w toku obecnie prowadzonej, jak i przyszłej działalności. 

3. W okresie od dnia przekazania Zamawiającemu do momentu podpisania przez Strony protokołów odbioru, 

Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z przekazanych utworów na polach eksploatacji, 

wymienionych w ust. 1 w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Zadanie nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże 

Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

5. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich odnośnie naruszenia ich praw, 

w szczególności autorskich, w czasie lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

§ 4. Odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbioru raportu końcowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, dokona  Zamawiający w terminie 5 dni roboczych 

od dnia jego złożenia przez Wykonawcę.  

2. Odbiór całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, tj. odbiór raportu końcowego oraz wykonanie przez 

Wykonawcę dwóch prezentacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru. 

3. Do podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego upoważnia się łącznie dwie 

osoby spośród niżej wymienionych: 

1) …………; 
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2) ……………..; 

3) ……………... 

4. Do podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy upoważnia się: 

1) ……….. 

5. Zmiana osób upoważnionych do odbioru Zadania wymaga zawiadomienia drugiej strony w formie pisemnej, 

ale nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy.  

6. Protokół odbioru będzie zawierać:  

1) datę i miejsce odbioru, 

2) zakres przedmiotu umowy wraz z oceną prawidłowości jego wykonania i zgodności ze Opisem 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, 

3) oświadczenie przedstawiciela Zamawiającego o braku lub istnieniu wad w realizacji przedmiotu umowy. 

7. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Zadania, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ich 

usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych, w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę 

wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru. 

 

§ 5. Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania Zadania, w 

szczególności: 

1) w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu 

raport metodologiczny.  

2) w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu 

projekt raportu końcowego.  

3) w terminie do 17 tygodni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przygotuje i przekaże 

Zamawiającemu: końcowy raport, wyniki analiz i opracowanych rekomendacji, uwzględniające uwagi 

Zamawiającego. 

4) Wykonawca w ciągu 3 tygodni od ukończenia badania przeprowadzi prezentacje wyników badania 

ewaluacyjnego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (prezentacje zostaną przeprowadzone na 

terenie województwa mazowieckiego).  

5) całość prac zostanie zamknięta w terminie nie dłuższym niż 20 tygodni od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo na żądanie Zamawiającego pełnej informacji 

na temat stanu realizacji umowy oraz do przedstawienia aktualnie przygotowanych produktów badania w celu 

wniesienia przez Zamawiającego bieżących uwag.  

3. Brak akceptacji przez Zamawiającego któregokolwiek z produktów zamówienia wytworzonych w trakcie 

realizacji Zadania lub wykazanie przez Zamawiającego nierzetelności w realizacji zamówienia (w tym m.in. 

opracowania niedokończone, niezredagowane lub/i nieuwzględniające zgłoszonych przez Zamawiającego 

uwag) może stanowić podstawę do całkowitego lub częściowego nieodebrania Zadania oraz może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy z Wykonawcą. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub 

mogących mieć wpływ na wykonanie Zadania, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania 

egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a także o innych istotnych zdarzeniach, w 

szczególności ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od dnia ich zaistnienia.  

5. Nie później niż w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

oświadczenie, potwierdzające zatrudnienie Kierownika Badania na podstawie umowy o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy.  

6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty 

potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osobę będącą pracownikiem, o której mowa w 

ust. 5.  

7. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Kierownika Badania na przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie określonym w ust.  6 umowy. 

 

§ 6. Koordynatorzy 

1. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu Zadania upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego:  

a) ………………………………………………, 

b) ……………………………………………….., 

2) ze strony Wykonawcy: 

a) …………………………………………………………………………,  

b) ………………………………………………………………………………., 

c) ……………………………………………………………………………………. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie i nie 

stanowi zmiany treści niniejszej umowy.  
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§ 7. Klauzula poufności 

1. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy posiadane materiały i dokumenty związane z realizacją Zadania, 

po wystąpieniu Wykonawcy o ich udostępnienie. 

2. Wszelkie ewentualne materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem 

Zadania, a także powstałe w wyniku jego wykonania – pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej 

lub w innej formie – są poufne i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione 

jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani ujawnione w inny sposób. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w 

związku z wykonaniem Zadania na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego 

żądania. 

4. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli materiały, o których mowa 

w ust. 2: 

1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich 

ujawnienia, 

2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych 

organów państwowych, 

3) muszą być ujawnione w celu wykonania Zadania, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich 

ujawnienie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na raporcie oraz wszystkich zastosowanych narzędziach 

badawczych informacji o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny z uwzględnieniem 

wymogów wizualizacji wynikających ze sposobu finansowania projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, w tym co najmniej na stronie tytułowej i 

końcowej nazwę i logo Zamawiającego oraz oznaczenia i opisy zgodnie z zasadami zawartymi na stronie 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/. 

 

§ 8. Zmiana składu Wykonawców 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania Zadania. 

2. Zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali jest 

niedopuszczalna i uznaje się ją za rażące naruszenie warunków umowy uprawniające Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła sukcesja 

uniwersalna.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie umowy przez osoby wskazane w Wykazie osób 

stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomocą których wykonuje umowę, jak za własne 

działania i zaniechania, w tym za zachowanie poufności, o której mowa w § 7 ust. 2. 

5. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w Wykazie, o którym mowa w ust. 3, w trakcie wykonywania 

umowy musi być zgłoszona i uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie nie później niż w terminie 3 dni przed 

jej planowanym wprowadzeniem i wymaga akceptacji Zamawiającego pod rygorem nieważności tej zmiany.  

6. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 5, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje, doświadczenie i 

wykształcenie proponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji, doświadczenia i 

wykształcenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.  

7. Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi uwagi do proponowanego zastępstwa w terminie do 7 dni od dnia 

otrzymania od Wykonawcy propozycji, o której mowa w ust. 5. 

8. W przypadku nienależytego realizowania Zadania przez którąkolwiek z osób wskazanych w Wykazie, o 

którym mowa w ust. 3, na umotywowany wniosek Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia innej osoby, która będzie spełniać wymagania określone przez Zamawiającego. 

9. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w Wykazie, o którym mowa w ust. 3, osób w trakcie wykonywania 

umowy, bez akceptacji Zamawiającego, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

winy Wykonawcy. 

10. Wykonawca będzie realizował Zadanie zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych, w szczególności z 

zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

§ 9. Kary umowne 

1. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) z tytułu zwłoki w terminowej realizacji Zadania – w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminów realizacji 

umowy określonych w § 5 ust. 1; 

2) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1; 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/
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3) z tytułu zwłoki w terminowym w usunięciu wad, o których mowa w § 4 ust. 7 – w wysokości 2% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po 

upływie terminu usunięcia wad wyznaczonego przez przedstawicieli Zamawiającego; 

4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zadania w całości lub w części  – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego  w §  2 ust. 1. 

2. Za nienależyte wykonanie Zadania uznaje się w szczególności realizację przedmiotu umowy niezgodnie z 

postanowieniami umowy lub ograniczenie zakresu rzeczowego zadania. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę § 5 ust. 5 lub 6 i niewykazania zatrudnienia w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy w pełnym wymiarze czasu pracy osoby, o której mowa w § 5 ust. 5 umowy, lub 

nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów poświadczających zatrudnienie osoby 

wskazanej w § 5 ust. 5 na umowę o prace w pełnym wymiarze czasu pracy w trakcie realizacji zamówienia, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 

2 ust.1. 

4. Zastrzega się, że łączna wysokość kar umownych, należnych w związku z realizacją Zadania nie może 

przekroczyć 30% jego wartości, tj. kwoty wskazanej w § 2 ust. 1. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  

6. W przypadku gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Zadania przez Wykonawcę, 

Zamawiający poniesie szkodę, w szczególności nastąpi utrata środków pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Zamawiający ma prawo domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych do 

pełnej wysokości poniesionej szkody. 

7. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają jedynie 

zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy 

zachowaniu nawet najwyższej staranności, a w szczególności okoliczności wskazane w ust. 8. 

8. Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, 

zamieszki, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne 

zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia 

zdarzenia lub zdarzeń niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy w całości lub w części w ustalonym terminie i osiągnięcie celów zamierzonych warunkami 

umowy, w szczególności w przypadku podjęcia przez uprawnione do tego organy działań związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia 

niewykonania lub nienależytego wykonania Zadania w całości lub w części. Odstąpienie od umowy nie 

uchyla obowiązku zapłaty kary umownej o której mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 4. 

 

§ 10. Zmiana treści umowy 

1. Dopuszcza się zmianę treści umowy lub terminu wykonania Zadania, w przypadku zaistnienia jednej lub 

więcej z poniższych okoliczności: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy;  

2) praw i obowiązków stron umowy w sytuacji gdy nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie 

ukształtowania zgodnie z nowymi regulacjami tych praw i obowiązków, które mają wpływ na wykonanie 

Zadania;  

3) kiedy zachodzi konieczność połączenia wyników prac zrealizowanych w ramach udzielonego 

ewentualnie zamówienia dodatkowego z wynikami prac zrealizowanymi w zakresie przedmiotowej 

umowy;  

4) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację Zadania;  

5) gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, koniecznym będzie dla 

prawidłowego wykonania Zadania posłużenie się przez Wykonawcę podwykonawcami, którzy będą 

realizowali zastępczo część lub cały zakres powierzony innym podwykonawcom lub nowy zakres usługi;  

6) modyfikacje będą podyktowane koniecznością rezygnacji lub zmiany kolejności realizacji 

poszczególnych działań, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 

do niniejszej umowy;  

7) nastąpią inne zdarzenia niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, uniemożliwiające wykonanie 

Zadania w ustalonym terminie;  

8) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem niezależnych od Zamawiającego i 

Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej 

staranności, w szczególności zmian w zasadach dotyczących sposobu realizacji Zadania;  

9) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla 

Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;  
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10) w przypadku uzasadnionej potrzeby zmiany osoby wyznaczonej przez Wykonawcę w ofercie do 

wykonania zamówienia Wykonawca wyznaczy na jej miejsce inną osobę posiadającą doświadczenie nie 

mniejsze niż wskazane dla danej osoby. 

2. Zmiana treści umowy lub terminu wykonania Zadania, o której mowa w ust. 1 jest dopuszczalna, o ile zakres 

zmian lub zmiana terminu realizacji  Zadania zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem prac przez Wykonawcę. 

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i mogą być dokonywane w zakresie określonym w art. 455 ust. 1 ustawy PZP oraz w 

postanowieniach niniejszej umowy. 

 

§ 11. Obowiązek informacyjny 

Postanowienia umowy dotyczące wykonywania obowiązku informacyjnego w stosunku do1: 

1) osób wskazanych w komparycji umowy jako osoby reprezentujące osobę prawną (załącznik nr 6 do 

umowy); 

2) osób wskazanych w komparycji umowy jako osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą 

(załącznik nr 7 do umowy). 

 

§ 12. Postanowienia końcowe 

1. W związku z przetwarzaniem i gromadzeniem danych osobowych w zakresie wynikającym z powierzonego 

Zadania oraz ochronie tych danych, zgodnie z Rozporządzeniem 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), pomiędzy Stronami zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

2. Z tytułu realizacji obowiązków wynikających z powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy nie 

przysługuje odrębne wynagrodzenie ani zwrot kosztów.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

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

okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia w kwocie 

proporcjonalnej do wykonywanych prac. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawie autorskim oraz innych aktów prawnych właściwych dla przedmiotu umowy. 

6. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2. 

7. Spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd miejscowo 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a 

trzy Zamawiający. 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony. 

10. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1: odpis KRS / CDEIG; 

2) Załącznik nr 2: Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami; 

3) Załącznik nr 3: Formularz oferty Wykonawcy; 

4) Załącznik nr 4: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami; 

5) Załącznik nr 5: Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia; 

6) Załącznik nr 6: Zapisy do umowy z osobami prawnymi/ postępowań z udziałem osób prawnych;  

7) Załącznik nr 7: Zapisy do umowy z osobami fizycznymi  prowadzącymi działalność gospodarczą.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 
1 Postanowienia załącznika nr 6 albo załącznika nr 7 do umowy zostaną wprowadzone do warunków umowy na etapie 

podpisywania umowy z Wykonawcą. 


