
Projektowane postanowienia umowy.

Umowa nr.........../…………./Z/............./………...

zawarta  w  Płocku,  w  dniu  ........................................  roku,  pomiędzy:
Gminą  -  Miasto  Płock pl.  Stary  Rynek  1,  09-400  Płock,  zwaną  dalej  Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………...
                                                 
a
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

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

o następującej treści:

§ 1

1.  W  wyniku  rozstrzygniętego  postępowania  na  podstawie  art  275  pkt  2)  ustawy  Prawo
zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  1129 ze zm.)  Zamawiający  powierza,  a
Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  usługę,  polegającą  na wykonaniu  pomiarów
zanieczyszczeń powietrza w Płocku w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak
nie wcześniej niż od dnia 01.01.2022r.
2. Integralną część umowy stanowi:    
1) SWZ,
2) oferta wykonawcy.
3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie badań w poniższym zakresie oraz dokonanie oceny
zanieczyszczenia powietrza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11
grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2020
r. poz.  2279) i  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 ze zm.):
1) Pomiar pyłu PM10,
2) Pomiar zanieczyszczeń gazowych: węglowodorów BTEX, siarkowodoru H2S, ditlenku siarki
SO2, tlenków azotu, monotlenku węgla CO i ozonu O3,
3) Sporządzenie  sześciu raportów kwartalnych oraz końcowego podsumowującego  badania
zanieczyszczeń powietrza w okresie od  stycznia  2022 r. do 31.12.2022 r. oraz w okresie od
01.01.2023  –  31.12.2023  wraz  analizą  i  porównaniem  komplementarnych  pomiarów
referencyjnych z przedmiotowej stacji i dwóch stacji pomiarowych zlokalizowanych na terenie
miasta Płocka oraz pomiarów wykonywanych metodą  ekwiwalentną i  wskaźnikową. Raport
końcowy za rok 2023 obejmować będzie pięcioletni okres pomiarowy tj. za lata 2019-2023
4) Prezentację wraz z omówieniem raportu podsumowującego za rok 2022 i 2023 w formie
prezentacji Power Point  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na  sesji Rady Miasta Płocka.
4.  Wykonawca  odpowiada  za  dobór  właściwych,  szczegółowych  i  ostatecznych  metod
prowadzenia  pomiarów,  a  ich  wybór  powinien  zostać  dokonany  w  uzgodnieniu  z
Zamawiającym.
5.  Pomiary  wykonywane  będą  zgodnie  z  metodykami  referencyjnymi  lub  ekwiwalentnymi
akceptowanymi przez organy i  instytucje odpowiedzialne za jakość pomiarów - opis metod
pomiarowych i badawczych wraz z uzasadnieniem ich wyboru w zakresie zgodnym z art. 12
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) dla
wskaźników nieposiadających metod referencyjnych.
6. Wykonawca oświadcza, że pomiary zanieczyszczeń gazowych prowadzone będą metodami
referencyjnymi – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia
2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2020 r. poz.
2279).
7.  Oprócz  pomiarów  zanieczyszczeń  wykonywane  będą  równoległe  pomiary  parametrów
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meteorologicznych. Pomiary wykonywane on-line z raportowaniem 1 godzinnym.
8.  W  celu  wykonania  badań  jakości  powietrza  planowane  jest  wykorzystanie  jednej
automatycznej stacji pomiarowej pracującej w systemie ciągłym, wyposażonej w analizatory,
które umożliwią wykonywanie pomiarów zgodnie z zakresem  i częstotliwością Państwowego
Monitoringu Środowiska.

§ 2

1. Lokalizacja punktu jest uzgodniona z Zamawiającym na podstawie wyznaczonych obszarów
reprezentatywności.
2.  Wykonawca zapewni  dostęp do  danych  pomiarowych  użytkownikom uprawnionym przez
Urząd Miasta.
3. Wykonawca oświadcza, że badania będą prowadzone przez osoby przeszkolone, posiadające
wymagane  zezwolenia,  legitymujące  się  stosownym  (adekwatnym  do  przedmiotu  badań)
wykształceniem  kierunkowym  oraz  udokumentowanym  doświadczeniem  w  wykonywaniu
danego rodzaju badań.
4. Wyniki badań zostaną przedstawione w formie bazy danych opracowanej w powszechnie
przyjętym formacie danych Excel oraz w formie graficznej.
5. Forma i sposób prezentacji danych, w tym graficzne metody wizualizacji wyników analiz
zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
6. Porozumiewanie  się  stron w sprawach związanych z wykonywaniem usług związanych z
przedmiotem zamówienia  oraz  dotyczących  interpretowania  umowy  odbywać  się  będzie  w
drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem, drogą elektroniczną
lub ustnie w drodze konsultacji na okoliczność, których będą sporządzane notatki podpisywane
przez  przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  kierował  wszelką
korespondencję na adres Zamawiającego.
7. Osoby do kontaktu w sprawie realizacji Umowy.
a) ze strony Zamawiającego - …................................................ (imię i nazwisko, telefon, e
– mail).
b)  ze strony Wykonawcy - ………………………..………………………………. (imię i nazwisko, telefon, e –
mail).
Informacja o zmianie osób wskazanych w pkt a) i b) przekazana zostanie przez Stronę, drugiej
Stronie pisemnie. Zmiana w powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z umową oraz z
zasadami  wiedzy  technicznej  i  przekazania  go  Zamawiającemu  w  terminie  i  na  zasadach
ustalonych w umowie.
2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  pomocy
wykwalifikowanego zespołu, w tym osób posiadających kompetencje w zakresie wykonywania
pomiarów, wskazanych w ofercie Wykonawcy.
3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona
przez  Wykonawcę  na  piśmie  i  wymaga  pisemnego  zaakceptowania  przez  Zamawiającego.
Osoba zaproponowana przez  Wykonawcę,  będzie spełniać warunki  określone dla  danego w
SWZ. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji lub złoży sprzeciw do proponowanej zmiany
osoby,  o  której  mowa  w  ust.  2,  w  terminie  7  dni  od  dnia  złożenia  do  Zamawiającego
kompletnego  wniosku  przez  Wykonawcę,  wraz  z  dokumentami
potwierdzającymi/niepotwierdzającymi  spełnienie  przez  osoby  proponowane  na  dane
stanowisko, wymagań wynikających z SWZ. 
4. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni
zastępstwo osoby spełniającej warunki określone w SWZ.
5.  Zamawiający  jest  uprawniony  wyrazić  sprzeciw  na  sprawowanie  zastępstwa  przez  daną
osobę, przy czym nie udzielenie przez Zamawiającego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni
od daty złożenia propozycji uważane będzie za wyrażenie przez Zamawiającego zgody w tym
przedmiocie. 
6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji Przedmiotu zamówienia, innych
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osób  niż  wskazane  w ofercie  Wykonawcy,  stanowi  podstawę do  rozwiązania  Umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i  inne osoby, którym
zleca wykonywanie niniejszej umowy oraz za działania i zaniechania tych osób.
8. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w zakresie koniecznym
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.  
9.  Wykonawca  ma  obowiązek  uczestniczenia  w  konsultacjach  i  naradach  koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie.
10. Wykonawca zobowiązuje się do merytorycznego formułowania dokumentów.
11. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego dostarczenia do siedziby Zamawiającego
w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  niezbędnych  materiałów,  dotyczących
opracowywanego  przedmiotu  zamówienia,  w  terminach  określonych  w  harmonogramie
(załącznik nr 1 do umowy).

§ 4

1. Termin rozpoczęcia pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Płocku: od stycznia 2022 roku
do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Harmonogram realizacji przedmiotu umowy obejmuje serię pomiarową, wykonanie raportów
kwartalnych  oraz  raportu  końcowego  podsumowującego  cały  okres  pomiarowy  wraz  z
odniesieniem się do  innych systemów pomiarowych. Raport końcowy za 2022 r. dostarczony
zostanie  Zamawiającemu  do  końca  stycznia  2023r.,  a  raport  podsumowujący  pięcioletnie
pomiary dostarczony zostanie do końca lutego 2024r.
3. W celu kontroli dotrzymywania przez Wykonawcę terminów określonych w harmonogramie,
o którym mowa w ust. 2, najpóźniej w terminie do 30  dni po zakończonych etapach, w których
prowadzone  będą  badania  Wykonawca  dostarczać  będzie  Zamawiającemu  raport
okresowy/końcowy z  realizacji przedmiotu zamówienia.
4.  Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę do  pisemnego informowania  na  bieżąco  w czasie
realizacji przedmiotu zamówienia, o występowaniu nieprzewidzianych okoliczności, mogących
mieć wpływ na niedotrzymanie umownego terminu końcowego.
5. Opracowana dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w jego siedzibie, w formie:

1)  papierowej  –   po  dwa  egzemplarze  wyników badań,  ich  ocen  wraz  z  załącznikami
graficznymi,
2) elektronicznej – w formacie plików *.PDF., w formacie .doc (WORD) i w formacie .sxw
(OPENOFFICE)  wraz  z  załącznikami  graficznymi  i  przekaże  Zamawiającemu na nośniku
cyfrowym (CD lub DVD).  

6.  Przedmiot  umowy będzie  odebrany protokołem odbioru podpisanym przez  Wykonawcę  i
Zamawiającego.
7. Odbiorowi będzie podlegał komplet dokumentacji: raporty z badań sporządzone wg wzoru
uzgodnionego z Zamawiającym.
8. Zamawiający ma prawo zlecić sprawdzenie jakości otrzymanej dokumentacji niezależnemu
podmiotowi.  
9. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone istotne wady, to
Zamawiający może odmówić  odbioru do czasu usunięcia wad w uzgodnionym terminie.
10. Datą wykonania dokumentacji jest data przekazania do odbioru chyba, że w toku czynności
odbiorowych stwierdzone zostanie, że zgłoszony do odbioru przedmiot umowy nie został  w
całości wykonany lub posiada wady. Wówczas datą wykonania umowy będzie termin dokonania
wszystkich uzupełnień lub usunięcia wad.
11. Datą wykonania umowy jest data odbioru bez wad opracowanej dokumentacji.

§ 5

1. Za wykonanie  przedmiotu  umowy określonego w § 1,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy
wynagrodzenie  w  łącznej  wysokości ……………... zł (słownie:
………………………………………………………………..a złotych.) brutto  płatne w 8 transzach:
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Cztery transze w 2022 r.
1) I  transza  po  realizacji  pierwszej  serii  pomiarowej  wraz  z  przeglądem  stacji  oraz
dostarczeniu  raportu  kwartalnego,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  2  pkt  3) w  wysokości
…………………... zł (słownie: ………………………………………………………………..) brutto;
2) II transza po wykonaniu kalibracji wielopunktowej oraz dostarczeniu raportu kwartalnego,
o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) w wysokości ………. zł (słownie: ……………) brutto;
3) III transza po wykonaniu kalibracji wielopunktowej oraz dostarczeniu raportu kwartalnego,
o  którym  mowa  w  §  1  ust.  2  pkt  3) w  wysokości  ………………….  zł  (słownie:
………………………………..) brutto;
4) IV transza  po wykonaniu przeglądu technicznego i kalibracji wielopunktowej oraz draftu
raportu  końcowego,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  2  pkt  3) w  wysokości  …………….  zł
(słownie: ………………………………………………………….. złotych) brutto;

Cztery transze w 2023 r.
1) V transza po realizacji przeglądu stacji oraz dostarczeniu raportu kwartalnego, o którym
mowa  w  §  1  ust.  2  pkt  3) w  wysokości       …………………...  zł  (słownie:
………………………………………………………………..) brutto;
2) VI transza po wykonaniu kalibracji wielopunktowej oraz dostarczeniu raportu kwartalnego,
o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) w wysokości ………. zł (słownie: ……………) brutto;
3) VII  transza  po  wykonaniu  kalibracji  wielopunktowej  oraz  dostarczeniu  raportu
kwartalnego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) w wysokości …………………. zł (słownie:
………………………...) brutto;
4) VIII transza po wykonaniu przeglądu technicznego i kalibracji wielopunktowej oraz draftu
raportu końcowego podsumowującego pięcioletnie pomiary , o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt
3) w  wysokości  …………….  zł  (słownie:  …………………………………………………………..
złotych) brutto.

2.  Przekazanie  wynagrodzenia  na  konto  Wykonawcy  nastąpi  w  terminie  30.  dnia  od  daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur na: Gmina - Miasto Płock,
pl.  Stary  Rynek  1,  09-400  Płock,  NIP  774-31-35-712  wraz  z  numerem umowy wg
centralnego  rejestru  umów,  której  faktury  dotyczą. Podstawą  wystawienia  faktury  VAT  za
realizację  przedmiotu  umowy  będzie  podpisany  przez  upoważnionych  przedstawicieli  Stron
umowy protokół  zdawczo-odbiorczy  dotyczący  każdorazowo  raportów okresowych  i  raportu
końcowego.
3.  Za  dzień  dokonania  płatności  Strony  przyjmują  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT.
*(zapis dot. mechanizmu podzielonej płatności będzie miał zastosowanie w zależności od oświadczenia
złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy).

§ 6
FORMA FAKTURY

I wersja
1.Wykonawca oświadcza,  że  wystawi  ustrukturyzowaną fakturę/faktury,  o  których mowa w
Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2018  poz.  2191  ze  zm.).  Faktury  ustrukturyzowane  należy  przesyłać  na  Platformę
Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP:  7743135712.
2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 4 ust. 4  Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-prywatnym (Dz.  U.  z  2018 poz.  2191 ze zm.) ,   o
których  mowa  w  art.  2  pkt  3  za  pośrednictwem platformy  elektronicznego  fakturowania.
Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych
niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia
na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na
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adres e-mail: ………………... najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt 5d)
Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2018 poz. 2191 ze zm.)

Lub

II wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.
2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 4 ust 4 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191 ze zm.),  o których
mowa w art. 2 pkt. 3 za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy
zapis  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  przedłożenia  wszystkich  wymaganych  niniejszą
umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia
na  fakturę/faktury  ustrukturyzowane,  zobligowany  jest  powiadomić  o  tym  fakcie
Zamawiającego na adres e-mail:  ……………… najpóźniej  ostatniego dnia przed wystawieniem
faktury.
4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt 5d)
Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2018 poz. 2191 ze zm.)

*(I  lub  II  wersja  będzie  miała  zastosowanie  w  zależności  od  oświadczenia  złożonego  przez  Wykonawcę  przed
podpisaniem umowy).

§6a*

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 w terminie ustalonym w § 4 ust. 1 umowy. 

2. 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 (Dz. U. 2019 r. poz.
2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie
podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług ( Dz.U. 2020 r.  poz. 106 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT.

3. Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  rachunek wskazany przez  Wykonawcę na fakturze nie
spełnia wymogów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z
dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku
przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 2. W takim przypadku
Wykonawca  zrzeka  się  prawa  do  żądania  odsetek  za  opóźnienie  płatności  za  okres  od
pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §  4 ust.  1 do 7-go dnia od
daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  poniesione  przez
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust.
3 okażą się niezgodne z prawdą.

5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić  Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego
tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szko-
dę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z za-
kwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT
na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmio-
tu Umowy.

*(postanowienia § 6a umowy będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, iż jest czynnym po-
datnikiem podatku VAT)
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§ 7
PODWYKONAWCY

1.Wykonawca może powierzyć wykonanie  części  przedmiotu umowy podwykonawcom, przy
czym odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za działania lub zaniechania własne.

2.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia  objętego  Umową,  poda
Zamawiającemu,  nazwy,  dane  kontaktowe  oraz  przedstawicieli  podwykonawców
zaangażowanych  w  realizację  usług  objętych  Umową,  jeżeli  są  już  znani.  Wykonawca
powiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których
mowa  w  zdaniu  pierwszym,  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  przekazuje
Zamawiającemu  wymagane  informacje  na  temat  nowych  podwykonawców,  którym  w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług objętych Umową.

3.  W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  Wykonawca
będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania usług i usuwania
ewentualnych  wad.  Podwykonawcę  w  stosunkach  z  Zamawiającym  reprezentuje
Wykonawca.

4.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca powoływał  się, na zasadach określonych w art.  118 ust.  1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych,  w celu  wykazania  spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu,
Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny
podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż
Podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powołał  się  w  trakcie  postępowania  o
udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w odniesieniu do umów o podwykonawstwo.

6.  Umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i
obowiązki  podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących
warunków  wypłaty  wynagrodzenia,  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i
obowiązki  wykonawcy,  ukształtowane  postanowieniami  umowy  zawartej  między
zamawiającym a wykonawcą.

§ 8
       
1. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawione
faktury  pod  warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego
płatności  w terminie wcześniejszym niż ustalony w § 5 ust. 2 umowy, Strony ustalają,  że
skonto  będzie  wynosiło  równowartość  oprocentowania  w  wysokości  5  % w  skali  roku  od
należności z faktur za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym § 5 ust. 2.
Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona od
jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.
2. W razie opóźnienia zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy, Wykonawca może żądać
zapłaty  odsetek  ustawowych  za  opóźnienie  w  transakcjach  handlowych  za  każdy  dzień
opóźnienia. Za dni robocze w rozumieniu niniejszej umowy Strony uznają dni od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w § 5 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku
zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług VAT. W
przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy wysokości stawki podatku od towarów i usług
(VAT), wartość niezapłaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposób,
iż  obejmie ono podatek od towarów i  usług (VAT) w zmienionej wysokości.  Zmiana ta nie
wymaga zmiany Umowy.
4.  Wykonawca nie  może  bez  zgody  Zamawiającego  wyrażonej  na  piśmie  dokonywać  cesji
wierzytelności niniejszej umowy na osoby trzecie.
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§ 9
KARY UMOWNE

1. Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi:
1)  za  odstąpienie  przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 25 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego
w § 5 ust. 1;
2) za niedotrzymanie  terminu wykonania danego etapu realizacji  umowy, (brak  odbioru  w
terminie wynikającym z postanowień § 3 pkt 7) - karę w wysokości 0,20% wynagrodzenia
łącznego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
3)  za  nieterminowe  usunięcie  w  okresie  testowym  lub  gwarancyjnym  wad  o  charakterze
usterek -  w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień
zwłoki;
4) za nieterminowe usunięcie w okresie testowym lub gwarancyjnym wad o charakterze awarii
-  w wysokości  0,02% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.  1, za każdą
godzinę zwłoki;
5)  za  niepoinformowanie  Zamawiającego  w  trakcie  realizacji  umowy o  powstaniu  po  jego
stronie  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  w
wysokości  odpowiadającej  kwocie,  jaką  Zamawiający  zobowiązany  będzie  rozliczyć  zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W wysokości 1% za każdy dzień zwłoki.
6) zapłata kary umownej za zwłokę w waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z §
14 w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy za każdy
dzień zwłoki.
2.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  z  winy
Zamawiającego w wysokości 25% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za
wyjątkiem sytuacji określonej w § 12 ust. 1 pkt 4 .  
3. Zamawiający  może  potrącić  należną  mu  od  Wykonawcy  karę  umowną  z  wierzytelności
Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  wynikającej  z  niniejszej  umowy  na  podstawie  noty
księgowej  bez  wzywania  Wykonawcy  do  zapłaty  kary  umownej  i wyznaczenia  terminu  jej
zapłaty.
4.  W  przypadku  niewprowadzenia  lub  nieprawidłowego  wprowadzenia  lub  nieterminowego
wprowadzenia  zmian/uzupełnień  i/lub  nieusunięcia  przez  Wykonawcę  zgłoszonej  wady
Zamawiający, niezależnie od naliczenia kar umownych, zastrzega sobie prawo zlecenia prac
objętych  umową  innemu  podmiotowi  i  potrącenia  kosztów  poniesionych  z  tego  tytułu  z
wynagrodzenia Wykonawcy.
5.  Łączna wysokość kar umownych nie może być większa niż 30% wynagrodzenia brutto o,
którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
6.  Jeżeli  kary  umowne  zastrzeżone  w  niniejszej  umowie  nie  pokrywają  poniesionej  przez
Strony  szkody  mogą one  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§ 10

1.  Wykonawca  oświadcza,  iż  udziela  gwarancji  dobrej  jakości  na  realizowany  przedmiot
zamówienia wg niniejszej umowy na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.
2.  Niespójności  lub  luki  w  spełnieniu  kryteriów  jakości  są  uznawane  za  wady  przedmiotu
umowy.
3.  Stwierdzenie  wad  jest  możliwe   po  wdrożeniu  systemu  w  okresie  późniejszej  jego
eksploatacji.
4. Przez wadę o charakterze awarii rozumie się przerwę w działaniu któregoś z komponentów
systemu wchodzącego w zakres przedmiotu umowy, uniemożliwiającą korzystanie z  dostępu
do danych.
5. Za wadę o charakterze usterki rozumie się niepoprawne działanie danego komponentu, w
szczególności: zniekształcenie grafiki na wykresie, niepoprawnie wykonywany eksport danych,
niepoprawnie zaimplementowany indeks jakości powietrza).
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6.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego,  jeżeli  wykonany  przedmiot
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w
umowie.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i  gwarancji  za wady fizyczne i  prawne
przedmiotu  umowy powstałe  po  wdrożeniu  Systemu,  lecz  wynikłe  z  powodów zaistniałych
przed zakończeniem odbioru końcowego robót.
8. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę drogą elektroniczną
lub pisemnie.
9. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających
na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na 1 dzień przed dokonaniem oględzin.
10.  Wykonawca  powinien  zapewnić  bieżącą  sprawność  dostępu  do  danych  i  przez  95  %
czasu/tydzień,  z  następującym  czasem  realizacji  działań  naprawczych,  zgodnie  z  ofertą
Wykonawcy:
1) w przypadku awarii uruchomienie w ciągu ... godzin;
2) w przypadku usterki naprawa w ciągu … godzin.
11. Jeżeli Wykonawca  nie usunie wad/ usterek  w terminie określonym w ust. 10 Zamawiający
będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na
ryzyko  i  koszt  Wykonawcy,  z  jednoczesnym  prawem naliczenia  przez  Zamawiającego  kar
umownych zgodnie z § 9.
11.  Usunięcie  wad  powinno  być  stwierdzone  protokolarnie  przy  udziale  przedstawiciela
Zamawiającego.
12.  Z  tytułu  usuwania  wad  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  Wykonawcy  nie  przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie.
13.  Poza  uprawnieniami  wynikającymi  z  gwarancji,  Zamawiający  ma  prawo  dochodzić  od
Wykonawcy  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  na  zasadach  ogólnych  przewidzianych  w  Kodeksie
cywilnym.

§ 11

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust.  1 Umowy, udzieli
Zamawiającemu  licencji,  niewyłącznej,  nieograniczonej  w  czasie,  nieodwołalnej  i
bezterminowej oraz dotyczącej nieograniczonej liczby użytkowników na wszelkie wchodzące w
skład  przedmiotu  utwory,  a  w  szczególności  do  aplikacji  do  zbierania,  przesyłania  i
przetwarzania  danych  pomiarowych  oraz  ich  publikacji  na  stronie  Zamawiającego  w
następującym zakresie:
1) prawa ich używania;
2) prawa do ich wykorzystania:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką;
b)  w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  utrwalono  utwory,
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy w szczególności
przekazanie utworu lub jego dowolnej części, a także jej kopii innym podmiotom;
3)  zakresie  rozpowszechniania  utworu  –  publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
4) dokonywania zmian i przeróbek utworu, w tym również do wykorzystania utworu w części
lub całości oraz łączenia z innymi utworami;
5) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera;
6) w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.
2.  W  ramach  licencji  udzielonej  przez  Wykonawcę  Zamawiający  ma  prawo  użytkować
oprogramowanie  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  a  także  kopiować  je  oraz  udostępniać
podmiotom trzecim w celu korzystania z przedmiotu Umowy. Ponadto, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego  udzieli  wskazanym przez  Zamawiającego podmiotom sublicencji  w zakresie
opisanym w zdaniu poprzednim.
3.  Wykonawca  oświadcza,  że  pozyska  i  przekaże  Zamawiającemu  prawa  własności
przemysłowej  lub  intelektualnej  albo  know-how w niezbędnym zakresie,  jeżeli  rozwiązania
objęte tymi prawami zostaną zawarte przez Wykonawcę w przedmiocie Umowy. Wykonawca
zapewnia  Zamawiającego,  że  przekazane  przez  niego  zezwolenie  na  korzystanie  z  praw
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własności przemysłowej lub intelektualnej albo know-how nie spowoduje naruszenia praw osób
trzecich.
4. W przypadku, gdyby osoby trzecie wystąpiły przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z
tytułu naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych, praw własności przemysłowej lub
intelektualnej  albo  know-how,  Wykonawca  weźmie  na  swój  koszt  udział  w  ewentualnym
procesie i zwolni Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wobec takiej osoby trzeciej, a także
zwróci  mu  wszelkie  uzasadnione  wydatki  poniesione   w  związku  z  takimi  roszczeniami.
Zamawiający  zobowiązany  jest  niezwłocznie  zawiadomić  Wykonawcę  o  roszczeniach  osób
trzecich.
5. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się, w przypadku gdy do realizacji Przedmiotu Umowy
będzie  konieczne  udzielenie  licencji  w  zakresie  szerszym niż  opisany  wyżej  w ust.  1  i  2,
Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie, udzielające licencji w pełnym wymaganym
przez Zamawiającego zakresie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
6. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i
bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych
i ilościowych:
1) użytkować opracowania  na  własny użytek dla  potrzeb ustawowych i  statutowych zadań
Zamawiającego,
2) wykorzystywać opracowania i ich dowolną część do prezentacji,
3) rozpowszechniać w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
Utrwalone  wyniki  prac  powstałych  w  związku  z  wykonaniem  zadania  Wykonawca  może
pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonanie zależnych
praw autorskich do utworu.

§ 12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części z przyczyn
dotyczących  Wykonawcy,  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  następujących
okolicznościach:
1) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami
umowy, a w szczególności z naruszeniem § 1 ust. 4.
2) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub
postawienia go w stan likwidacji;
2.   Ponadto,  Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z
okoliczności wskazanych w art. 456 ust.1  pkt 2 Prawo zamówień publicznych  i na warunkach
w nim określonych, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy.  W takim  przypadku
Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania
dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do zadania odszkodowania.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o zaistnieniu 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 –  w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest
uprawniony do żądania  odszkodowania.
4. Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w przypadkach popadnięcia przez
Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury  w stosunku do terminu zapłaty
tej faktury wskazanego w § 5 ust. 2.
5. Odstąpienie od umowy wraz z uzasadnieniem podstaw tej decyzji wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
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§ 13
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455
ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1)  ustawy
Pzp  możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący  rodzaj  i  zakres  oraz
warunki zmiany postanowień Umowy:

1) Wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy
zostanie  odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od
towarów i usług (VAT),
b) w przypadkach określonych w § 14 Umowy.
c) w  przypadku  zmiany  zakresu  świadczenia  Umowy  w  związku  z  zaistnieniem
okoliczności,  tj.  zaistnienia okoliczności  nadzwyczajnych,  np.  działań wojennych, aktów
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń
radioaktywnych  oraz  istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii,  klęski żywiołowej, jak
huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy
spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców.

2.  Strony  nie  będą  ponosiły  żadnej  odpowiedzialności  za  częściowe  lub  całkowite
niewywiązanie  się  ze  zobowiązań  umownych  spowodowanych  przypadkami  „siły
wyższej”. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie można było
przewidzieć  przy  podpisywaniu  umowy  spowodowane  wyjątkowymi  okolicznościami,
takimi  jak:  pożar,  powódź,  trzęsienie  ziemi  i  inne  kataklizmy  przyrodnicze  mające
charakter siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do
bezzwłocznego  poinformowania  na  piśmie  drugiej  strony  o  jej  wystąpieniu.  W
przypadku  niespełnienia  tego  obowiązku,  strona  zainteresowana  traci  prawo  do
powoływania  się  na siłę  wyższą.  Po zakończeniu  trwania  siły  wyższej,  druga strona
powinna być o tym natychmiast poinformowana.

§ 14

1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie
się ze zobowiązań umownych spowodowanych przypadkami „siły wyższej”. Przez siłę wyższą
rozumie  się  wszelkie  wydarzenia,  których  nie  można  było  przewidzieć  przy  podpisywaniu
umowy  spowodowane  wyjątkowymi  okolicznościami,  takimi  jak:  pożar,  powódź,  trzęsienie
ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej.
2. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania
na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona
zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą.
3.  Po  zakończeniu  trwania  siły  wyższej,  druga  strona  powinna  być  o  tym  natychmiast
poinformowana.

§ 15
WALORYZACJA

1.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  odpowiedniej  zmiany  wysokości  wynagrodzenia
Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących zasadach (waloryzacja):
a) zmiany stawki  podatku od  towarów  i  usług  (VAT),  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy

zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od
towarów i usług (VAT),

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej
stawki  godzinowej  ustalonych  na  podstawie  ustawy  z  dnia  10  października  2002  roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
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d)  zmiany  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  dla  pracowniczych  planów  kapitałowych,
o których mowa w ustawie  z dnia 04 października 2018 roku o pracowniczych planach
kapitałowych, 

jeśli  zmiany,  o  których  mowa  w  ppkt  a)  –  d)  będą  miały  wpływ  na  koszty  wykonania
zamówienia  przez  Wykonawcę  –  co  zostanie  przez  Wykonawcę  uzasadnione
i udokumentowane.
2. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie określonym w ppkt a)
–  d),  będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego
uzasadnienie  wykazujące wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
wraz  ze  szczegółowym wyliczeniem  nowego  wynagrodzenia,  w  szczególności  Zamawiający
wymaga:

 przedstawienia  przez  Wykonawcę  zasad  kalkulacji  wysokości  kosztów  wykonania
Umowy  oraz  założeń  co  do  wysokości  dotychczasowych  oraz  przyszłych  kosztów
wykonania  Umowy,  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  prawidłowość  przyjętych
założeń; 

 wykazania wpływu zmian, o których mowa w ppkt a-d na wysokość kosztów wykonania
Umowy przez Wykonawcę; 

 przedstawienia  szczegółowej  kalkulacji  proponowanej  zmienionej  wysokości
wynagrodzenia  Wykonawcy  oraz  wykazania  adekwatności  propozycji  do  zmiany
wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.

W  przypadku  nie  wykazania  przez  Wykonawcę  wpływu  zmian,  o  których  mowa
w  ppkt  a-d na  wynagrodzenie  Wykonawcy,  Zamawiający  ma  prawo  odmówić
waloryzacji  wynagrodzenia  Wykonawcy  do  czasu  przedstawienia  wymaganego
uzasadnienia  wykazującego wpływ zmian na koszty wykonania  zamówienia  przez
Wykonawcę.

Ponadto  Wykonawca  ma  prawo  po  upływie  pierwszych  12  m-cy  do  waloryzacji
wynagrodzenia o wskaźnik kosztu :

a)  zmiany cen kosztu związanego z zakresem świadczonej  usługi   a koniecznego do
realizacji przedmiotu umowy - może ulec zmianie  o średnioroczny  wskaźnik (pot. inflacji)
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS, jednak nie więcej niż
5% ceny brutto łącznie określonej w § 5ust.1  umowy, w roku w którym dokonywana jest
waloryzacja.

-  jeżeli  zmiany  te  będą  miały  wpływ  na  koszty  wykonania  zamówienia  przez
Wykonawcę.
Wykonawca, którego wynagrodzenie winno ulec zmianie na podstawie ww wskazanych
przepisów  składa  wniosek  do  Zamawiającego,  w  którym określa  przyczyny  wpływu
zmiany przepisów lub wzrostu kosztów i cen materiałów  na realizację zamówienia w
terminie  30  dni  od  daty  zaistnienia  okoliczności  mających  wpływ  na  waloryzację
wynagrodzenia.  Zamawiający  dokona  zmiany  umowy  w  terminie  14  dni  od  daty
przedłożenia należycie uzasadnionego wniosku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
żądania dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów w celu ustalenia przyczyn warunków
zmiany umowy.

b)Waloryzacji  będą  podlegać  jedynie  kwoty  wskazane  w  protokołach  odbioru  za  usługi
wykonane  w  terminie  umownym.  W  przypadku,  gdy  nastąpiło  przekroczenie  terminu
realizacji  Umowy,  z  powodu okoliczności,  za  które  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność,
Wynagrodzenie za usługi wykonane po terminie umownym, nie będzie podlegać waloryzacji.
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c) Uchybienie przez Wykonawcę zastrzeżonemu ww terminowi doręczenia Zawiadomienia o
waloryzacji oznacza, że Wykonawca zrzeka się roszczenia o waloryzację Wynagrodzenia za
okresy  rozliczeniowe,  za  które  faktury  VAT  zostały  już  wystawione  i  dla  których
opublikowano wskaźniki w biuletynie GUS.

d) W przypadku, gdy wartość waloryzacji wynagrodzenia z tytułu wykonania usług z danego
okresu rozliczeniowego będzie miała wartość ujemną, Wykonawca, na pisemne wezwanie
Zamawiającego określające:  wartości wskaźników waloryzacji dotyczących wynagrodzenia
za  dany  okres  rozliczeniowy  oraz    zgodnie  ze  wskazaniem  faktur  VAT  obejmujących
wynagrodzenie podlegające korekcie z tytułu waloryzacji  zobowiązany jest, do wystawienia
w terminie 15 dni od otrzymania Wezwania do - korekty do faktury za okres rozliczeniowy
objęty korektą z tytułu waloryzacji obniżając Wynagrodzenie o wartość waloryzacji obliczoną
jak wyżej.
W  przypadku  zwłoki  Wykonawcy  w  realizacji  zobowiązania  w  zakresie  obniżenia
wynagrodzenia  z  tytułu  waloryzacji,  Zamawiający  uprawniony  będzie  do  żądania  od
Wykonawcy zapłaty kary umownej za nie wystawienie w terminie 15 dni od złożenia przez
Zamawiającego Wezwania do korekty faktury korygującej, w kwocie określonej w Wezwaniu
do zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia objętego fakturą VAT, podlegającego zmianie z
tytułu waloryzacji.

e) Celem uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że dokonanie waloryzacji w trybie jak wyżej
nie wymaga aneksowania umowy.

§ 16
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku
pracy,  w  zakresie  i  w  okresie  realizacji  niniejszego  zamówienia,  osoby  wykonujące
automatyczny pomiar zanieczyszczeń powietrza, jako wymagające zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku –
Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1320 ze zm.);
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych  wobec  wykonawcy  odnośnie spełniania  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę
wymogu zatrudnienia  na  podstawie  stosunku  pracy,  o  którym mowa ust.  1.  Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i  dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
2)  żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;
3.  W  trakcie  realizacji  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest,  na  każde  wezwanie
Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 dni –
przedłożyć Zamawiającemu w jego siedzibie,  bądź innym miejscu przez  niego wskazanym,
wybrane  przez  Zamawiającego,  niżej  wymienione  dowody  w  celu  potwierdzenia  spełnienia
wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.:
1)  oświadczenia  Wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  pracownika  na  podstawie
umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1,
których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
a) określenie podmiotu składającego oświadczenie,
b) datę złożenia oświadczenia,
c)  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na  podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 
2) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  –  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę – kopię umowy/umów o pracę zatrudnionych pracowników wykonujących w

12



trakcie  realizacji  zamówienia  czynności,  których dotyczy  ww.  oświadczenie  Wykonawcy  lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został
sporządzony). 
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu  zatrudnienia  na
umowę o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
5) oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oświadczenie  o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w
ust. 1, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
a) określenie podmiotu składającego oświadczenie,
b) datę złożenia oświadczenia,
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywane są przez pracownika zatrudnionego
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o pracę oraz podpisem
zatrudnionego pracownika.
Żądane przez Zamawiającego dowody, o których mowa powyżej będą zawierały informacje, w
tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
4.  W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez
Wykonawcę lub podwykonawcę,  Zamawiający może zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 17

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji
uzyskanych w związku z wykonywaną umową dotyczących Zamawiającego i jego Klientów.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Urzędu  Miasta  Płocka  oraz  innymi  właściwymi  dla  danej  usługi  regulacjami  systemu,
dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania w trakcie
realizacji umowy, regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczeństwa
informacji zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej umowy, zaś Wykonawca
niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub odpowiednio.

§ 17a
RODO*

Wersja I
Gmina Miasto Płock, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  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, str. 1),  dalej „RODO”, informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto – Płock, pl. Stary Rynek 1,
09-400Płock.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Gminy - Miasto Płock  - iod@plock.eu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Wykonanie badań
jakości powietrza dla miasta Płocka w latach 2022-2023.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie  dokumentacja  postępowania  w oparciu  o art.  18 oraz  art.  74 ustawy z dnia  11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa
Pzp”;  
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5.  Pani/Pana  dane  osobowe będą  przechowywane,  przez  okres  5  lat  od dnia  zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15.

6.  Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem  w  postępowaniu  o    udzielenie    zamówienia    publicznego;    konsekwencje
niepodania   określonych   danych   wynikają   z ustawy Pzp.

7. W   odniesieniu   do   Pani/Pana   danych   osobowych   decyzje   nie   będą   podejmowane
w   sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8.Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

4)  prawo do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy
RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia  publicznego  ani  zmianą  postanowień  umowy  w  zakresie  niezgodnym z  ustawą  Pzp  oraz  nie  może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

lub

Wersja II
I. Informujemy, że:
1.   Administratorami    danych    osobowych,   w    rozumieniu    art.    4    pkt.    7
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 (dalej
„RODO”),  przetwarzanych w związku z podpisaniem i realizacją niniejszej umowy są:

1) Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
2) (drugi  podmiot)  z  siedzibą: w ...............,  przy ul.  ..........,  00-000 ...............Każda ze
stron jest odrębnym administratorem danych.

2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Płock – iod@płock.eu;
2) dla  (drugi podmiot) -  ....................…
3. Dane osobowe przetwarzane będą celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, jej
obsługą,  jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronach
niniejszej umowy.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz stron.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres ..... lat licząc od końca roku zakończenia
umowy.

6.  Każdy ma prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
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4) usunięcia danych po ustaniu celu, dla realizacji którego były przetwarzane.
7.  Każdy ma prawo wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym jest  Prezes  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy.
II. Każda ze stron umowy zapozna z treścią powyższej klauzuli osoby, które w imieniu strony
będą realizowały niniejszą umowę.

(Zapis ten stosujemy, gdy w treści umowy występują dane także innych osób niż reprezentanci
stron umowy np. osoby do kontaktu w zawiązku z realizacją umowy)

*(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od formy prawnej Wykonawcy).

§ 18

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

2. Do  umowy  ma  zastosowania  ustawa  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.).

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. Ewentualne  spory  powstałe  w związku z  zawarciem i  wykonywaniem niniejszej  umowy
Strony będą starały  się rozstrzygać polubownie.  W przypadku braku porozumienia spór
zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Zmawiającego
sądu powszechnego.

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:
- załącznik nr 1 – Harmonogram realizacji przedmiotu umowy.

Kontrasygnuję ze środków

   …...............                        …..............
     (data)                                (Skarbnik)

Zamawiający Wykonawca

Sporządziła: Alina Głuszek-Obszyńska (WZP)
Sprawdziła merytorycznie:
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Załącznik nr 1 do umowy

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Etap I - do 15.01.2022
1/ instalacja i uruchomienie stacji w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego
2/ przegląd wstępny stacji
Etap II - styczeń - marzec 2022
1/ prowadzenie pomiarów i raport okresowy
Etap III – kwiecień - czerwiec 2022
1/ prowadzenie pomiarów i raport okresowy
Etap IV – lipiec - wrzesień 2022
1/ prowadzenie pomiarów i raport okresowy
Etap V – październik – grudzień 2022
1/ - prowadzenie pomiarów i raport końcowy za 2022
Etap VI - styczeń - marzec 2023
1/ prowadzenie pomiarów i raport okresowy
Etap VII – kwiecień - czerwiec 2023
1/ prowadzenie pomiarów i raport okresowy
Etap VIII – lipiec - wrzesień 2023
1/ prowadzenie pomiarów i raport okresowy
Etap IX – październik – grudzień 2023
1/ - prowadzenie pomiarów i raport końcowy za lata 2019-2023
2/ - deinstalacja stacji
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