
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania  
 

Załącznik nr 2A  
do specyfikacji warunków zamówienia 

 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
zawarta w dniu ……………….. roku pomiędzy: 

 

Śląskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-599) przy ul. Żeliwnej 38, 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w 
Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000824122, NIP: 6342972979; REGON: 385412081; posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 
1.000.000,00 zł;  
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………., 
zwanymi dalej Zamawiającym, 
 
 
a…………………………………………………….z siedzibą ………………………….wpisaną w: 

 CEiDG,  
 Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym 

w ……………………. pod nr KRS……………………………….. 
NIP ………………………, Regon ………………* 
reprezentowaną przez:………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą. 

 w ewidencji/ rejestrze (dla podmiotów z siedziba poza PL) o numerach  ………. 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie, powyżej zostaną wpisane 
dane wszystkich tych wykonawców oraz dane ich pełnomocnika do zawarcia umowy, a powyższe zapisy zostaną uzupełnione 
o następujące: 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, którym udzielono niniejszego zamówienia 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – o 
ile przewidziano wniesienie zabezpieczenia  

2. Pełnomocnik Konsorcjum oświadcza, że posiada ważne pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 
wykonawców realizujących wspólnie umowę, które stanowi załącznik do umowy.  

 
Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego (nr sprawy zgodny z numerem umowy) na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 
r.  – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „PZP”. 

 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje wykonanie usługi polegającej na: kompleksowej 
organizacji, w tym w szczególności aranżacji przestrzeni, zaprojektowanie i realizacja 
oprawy wizualnej i artystycznej wydarzenia „Europejskie Forum Przyszłości”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do Umowy. 
 

 

 
§2. 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie umożliwiającym zgodną z harmonogramem 

realizację kalendarza wydarzenia „Europejskie Forum Przyszłości”, przy czym całość świadczeń 
Wykonawca zrealizuje do dnia 9 października 2021 r. 

2. Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia do przedmiotu Umowy, żądać od Wykonawcy 
wyjaśnień, uzupełnień i poprawy przedmiotu Umowy. Swoje zastrzeżenia, uwagi i zapytania do 
przekazanego przedmiotu Umowy Zamawiający będzie wnosił do Wykonawcy pisemnie przesyłając 
je na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę lub listownie na adres siedziby Wykonawcy. 
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§ 3. 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej 

profesjonalnej staranności, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej 
wiedzy, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz przy zachowaniu pełnej 
poufności powierzonych danych. 

2. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania 
oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji związanych 
z Umową, w szczególności informacji dotyczących postępów prac. Informacje będą przekazywane 
w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie Wykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu 
Umowy oraz ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swojego personelu 
oraz innych osób realizujących Umowę w jego imieniu i na jego rzecz. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o ryzyku 
wystąpienia nieprawidłowości i przeszkód w terminowym realizowaniu zamówienia. 

6. Wykonawca oświadcza, że:  
1) spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie 

dokumenty uprawniające go do wykonania przedmiotu Umowy; 
2) posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki, 

potrzebne do rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu Umowy.  
7. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1)    realizacji przedmiotu Umowy w sposób staranny, odpowiadający powszechnie przyjętym 
standardom i normom technicznym, zgodnie z postanowieniami Umowy,  

2)   informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na 
realizację przedmiotu Umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację 
przedmiotu Umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu,  

3)   udzielenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji 
przedmiotu Umowy. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na 
każdym etapie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z 
wykonywaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji 
przedmiotu Umowy bądź odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie 7 dni od ich 
zgłoszenia, 

4)   zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w 
związku z realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym przepisami szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej.  

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do czasu ostatecznego odbioru 
przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem dalszej odpowiedzialności na zasadach ogólnych i 
określonych w Umowie.  

6) Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Umowy być ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym Przedmiot umowy. Przedmiot 
ubezpieczenia musi obejmować odpowiedzialność cywilną , a także odpowiedzialność za 
wykonane usługi oraz za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim, w związku z 
prowadzeniem działalności. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 5.000.000,00 zł 
(słownie: pięćmilionówzłotych00/100).  

7) Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek.  

 

 
§ 4. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w granicach określonych prawem 

oraz Umową. 
2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania 

niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną 
zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca. 
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§ 5. 
ZARZĄDZANIE PERSONELEM 

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadającymi 
niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy, a w szczególności, 
że dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji zawodowych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości składu osobowego. Osoby wykazane w 
wykazie osób nie mogą być odsunięci od wykonywania przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Każda zmiana musi nastąpić za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek 
Wykonawcy.  

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wszelkie konsekwencje zmian osób 
uczestniczących w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy obciążają Wykonawcę. 

 
§ 6. 

RĘKOJMIA ZA WADY 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne 

wykonania przedmiotu zamówienia przez okres 36 miesięcy od dnia wykonania usługi. 
2. Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o wadach fizycznych zgodnie 

z postanowieniami Umowy, jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni, i nie dłuższym niż 5 dni. Wyznaczenie krótszego terminu 
jest wiążące dla Wykonawcy, jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia celu umowy i kalendarza 
wydarzenia „Europejskie Forum Przyszłości”. 

 
§ 7. 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy 

Podwykonawcom.  
2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących Podwykonawców: 

1) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] 
________________ − w zakresie __________________, 

2) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] 
________________ − w zakresie __________________, 

3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej 
o każdej zmianie danych dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych 
Podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy. 

4. Informacja o zmianie danych dotyczących zgłoszonych Podwykonawców powinna zostać 
przekazana Zamawiającemu w terminie do 2 dni roboczych od zaistnienia zmiany. 

5. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy powinna zostać przekazana 
Zamawiającemu nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym powierzeniem mu realizacji 
prac. Wykonawca jest zobowiązany to terminowego przekazania informacji j.w. 

6. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w poprzednim ustępie, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 8 Umowy, za każdy dzień zwłoki w przekazaniu informacji. Niezależnie od 
powyższego, Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, o 
udziale którego w wykonaniu Umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez 
Wykonawcę niezbędnych danych. 

7. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się 
w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, zobowiązany jest do wykazania 
Zamawiającemu, że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu zgodnie z warunkami postępowania. Zamawiający jest uprawniony do odmowy 
współdziałania z Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków lub 
kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a zwłokę w wykonaniu 
Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi winę 
Wykonawcy. 
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8. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

działanie Podwykonawców jak za własne działania, niezależnie od podjętych przez 
Zamawiającego działań sprawdzających wynikających z Umowy lub przepisów prawa. 

 
§ 8. 

WYNAGRODZENIE 
1. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 

wysokości nie wyższej niż……………zł netto, powiększone o należny podatek VAT (23 
%)……………zł, tj. łącznie …………..brutto (słownie: ………………………………………..). 
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia na wniosek Wykonawcy zaliczki na poczet 
wynagrodzenia w wysokości do 40 % (procent) wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym. Podstawą do zapłaty zaliczki będzie stanowić faktura pro-forma wystawiona w terminie 
7 dni od dnia zawarcia Umowy z terminem płatności wynoszącym 7 dni.  

2. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu 
umowy. W kwocie wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 mieści się również wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich i pozostałych. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich. 
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru 

wykonania usługi. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt protokołu odbioru wykonania 
usługi w terminie 14 dni od dnia zakończenia wykonywania usług. Projekt protokołu będzie zawiera 
szczegółowe zestawienie wykonanych usług wraz z informacją o terminie ich wykonania. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 14 dni od daty wpływu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT bądź rachunku do siedziby Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że 
za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku uznaje się dzień, w którym 
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT bądź rachunku.  

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Płatność 
nastąpi na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. 

7. Strony zgodnie ustalają, iż płatność za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będzie dokonana 
przez Zamawiającego z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment),                   
o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie 
wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.  Zamawiający zastrzega,            
że płatność zostanie zrealizowana pod warunkiem, że w dniu planowanej zapłaty, rachunek 
bankowy podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku Wykonawcy figurujący w wykazie 
(tzw. białej liście podatników VAT), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług. Brak wskazanego przez Wykonawcę rachunku w wykazie, o 
którym mowa powyżej spowoduje wstrzymanie zapłaty należności wynikającej z wystawionej 
faktury. Wstrzymanie zapłaty nie będzie przy tym traktowane jako zwłoka Zamawiającego, w 
szczególności zaś nie będzie stanowiło podstawy dla naliczania odsetek za zwłokę. 

8. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, 
obowiązuje następujący adres doręczenia faktury VAT: kontakt@sfr-slaskie.pl. 

 
 

§ 9. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
poprzez zapłatę kar umownych lub odszkodowania na zasadach ogólnych, chyba że Umowa w 
danym przypadku przewiduje modyfikację tych zasad. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy lub podejmowania 
przez jedną ze Stron zawinionych działań, które mają wpływ na realizację Umowy, druga Strona 
ma prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu wzywającego do wykonania i/lub należytego 
wykonania i/lub zaprzestania zawinionych działań mających wpływ na wykonywanie Umowy; po 
jego bezskutecznym upływie jest ona uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 
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3. W okresie obowiązywania oraz po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy każda Strona będzie 

odpowiedzialna wobec drugiej Strony, na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym, za 
roszczenia osób trzecich podniesione wobec jednej Strony, a wynikające z braku dołożenia 
należytej staranności przez drugą Stronę przy organizacji Zawodów. 

4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wobec osób trzecich zaciągnięte 
przez drugą Stronę w celu wykonania obowiązków określonych w Umowie. 

5. W przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy karę 
umowną w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia. W przypadku, gdy nienależyte 
wykonanie Umowy uniemożliwia terminową realizację kalendarza wydarzenia „Europejskie Forum 
Przyszłości”, Zamawiający naliczy karę umową w wysokości 10000 zł za każdy przypadek 
naruszenia. 

6. W przypadku nieterminowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. 

7. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 8 Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu 
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Dla uniknięcia wątpliwości kara umowna jest 
należna zarówno w przypadku odstąpienia umownego, jak i na podstawie przepisów ustawy, 
zarówno odstąpienia ze skutkiem do całej Umowy, jak i odstąpienia w części. 

8. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w 
przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą 
naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie i podlegają kumulacji. 

9. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez 
Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z należnościami z faktury 
wystawionej przez Wykonawcę, nawet jeżeli nie będzie ona jeszcze wymagalna, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie, a 
Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną do 14 dni od daty jej otrzymania przez 
Wykonawcę (chyba że zostanie rozliczona w drodze potrącenia). W przypadku braku możliwości 
zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych j.w., Zamawiający 
wystawi notę księgową obciążeniową płatną do 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę.  

11. Łączna wysokość kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy w okresie obowiązywania 
umowy nie może przekroczyć 35 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 
Umowy. 
 

§ 10. 
PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 8 Umowy, Wykonawca: 
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w 

rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy 
realizacji Umowy, zwanych dalej Utworami. Wynagrodzenie określone w § 4 Umowy 
obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy Utworów; 

2) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym 
zakresie, a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich 
opracowań Utworów, tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i 
rozpowszechnianie opracowań Utworów a także na dokonywanie w nich zmian i 
modyfikacji; 

3) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 3 poniżej. 
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2. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającego, w ramach 

wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych, do 
Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: 
korzystania z Utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, 
sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem 
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie 
nimi nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Wykonawcy lub autora/ów, by nie wymagało 
zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów utworu traktowane jako naruszenie 
praw osobistych. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 powyżej, następuje : 
1) z chwilą wydania Zamawiającego egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej 

umowy o skutku rozporządzającym, oraz 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 

pól eksploatacji: 
a) użytkowania Utworu/ów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, 

użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach 
związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) wykonywania na podstawie Utworu/ów prac innego rodzaju niż w nich opisanych, 
c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ów, w szczególności 

dokonywania twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, 
przystosowań, czy opracowań Utworów (w tym usuwania ich wad), 

d) utrwalania Utworu/ów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 
papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD 
itd.), 

e) udostępniania i publikowania Utworu/ów (w tym także publikowania po raz pierwszy) 
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie i 
publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez 
udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla 
wszystkich użytkowników sieci Internet, 

f) zwielokrotniania Utworu/ów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

g) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu/ów, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w 
szczególności na nośnikach wskazanych powyżej, 

h) wprowadzanie Utworu/ów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w 
tym do Internetu, 

i) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach 
ciekłokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w 
szczególności na otwartych przestrzeniach, w internecie, 
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j) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu/ów za pomocą wizji lub fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
k) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
l) reemisja, 
m) wymiana nośników, na których Utwór/Utwory utrwalono, 
n) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny 

sposób zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub we 
fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym 
multimedialnymi), uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w 
tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów 
reklamy)i sponsoringu, 

o) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu/ów do celów promocyjnych i 
reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

p) wprowadzanie zmian, skrótów, 
q) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
r) wprowadzanie Utworu/ów do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ów ), w tym jego użyczenie, najem, 
dzierżawę, 

s) wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej 
koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia 
publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności 
poprzez włączanie Utworu/ów (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie Utworu/ów instytucjom, 
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, 
przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji Utworu/ów wynikających z 
powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 
Zamawiającego, 

t) wykonanie na podstawie Utworu/ów (w tym również zlecenie wykonania innemu 
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych, 

u) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ów na polach eksploatacji 
wskazanych powyżej. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych 
osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych 
osób. 

6. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwór/Utwory nie naruszają 
żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na 
rzecz osób trzecich. Wykonawca potwierdza również, przy tworzeniu Utworu/ów nie posłużył się 
elementami innych utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie licencji. 

7. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są 
obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub 
egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i 
rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 1 powyżej. 

8. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w 
stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających z 
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naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów 
stanowiących Przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na 
dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z 
jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w 
tym koszty pomocy prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez 
Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

9. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie lub 
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, 
roszczeń, o których mowa w ust. 8 powyżej lub wad prawnych Utworów, w wyniku czego 
Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, 
Wykonawca na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie 
dysponujące prawami do Utworów przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców 
wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak 
określony w Umowie. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym 
fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do sporu po 
stronie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. 

 
 

§ 11. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na mocy art. 456 PZP. 
2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia) bez 

wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku, w którym zwłoka Wykonawcy w wykonaniu 
obowiązków wynikających z Umowy wyniesie co najmniej 7 dni. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu 
dodatkowy termin, nie krótszy 5 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie 
uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia). Wezwanie będzie 
wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający 
zleci wykonanie lub dokończenie Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający pokryje Wykonawcy 
koszty prac faktycznie wykonanych przez Wykonawcę do dnia doręczenia mu przez 
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu, określone na podstawie ich procentowego stanu 
zaawansowania, chyba że odstąpienie od Umowy jest następstwem przypadku siły wyższej. 
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia stanu zaawansowania prac w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia mu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu. 

6. Strony mogą skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty stwierdzenia 
przez stronę wystąpienia przyczyny stanowiącej podstawę odstąpienia.  

7. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie materiały, jakie 
otrzymał od niego do wykonania Umowy. 

§ 12. 
POUFNOŚĆ 

1. Informacje Poufne – niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania – to informacje 
Zamawiającego, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a zostały przekazane 
Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, które Zamawiający oznaczył jako poufne lub  
w inny sposób poinformował Wykonawcę, że traktuje je jako poufne. Informacjami poufnymi są 
także informacje przekazane Wykonawcy w toku postępowania poprzedzającego zawarcie 
Umowy, oznaczone jako poufne. 
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2. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że za Informacje Poufne nie są uważane 

informacje, które Zamawiający jest zobowiązany ujawnić na mocy obowiązujących przepisów, w 
tym Prawa zamówień publicznych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) nie ujawniać Informacji Poufnych innym podmiotom bez zgody Zamawiającego, udzielonej na 

piśmie pod rygorem nieważności; 
2) wykorzystywać Informacje Poufne jedynie do potrzeb realizacji Umowy; 
3) nie powielać Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla realizacji 

Umowy; 
4) zabezpieczać otrzymane Informacje Poufne przed dostępem osób nieuprawnionych  

w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru, ale przynajmniej w takim 
samym stopniu, jak postępuje wobec własnej tajemnicy przedsiębiorstwa. 

4. Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić Informacje Poufne 
personelowi Wykonawcy oraz doradcom prawnym, przy czym korzystanie z Informacji Poufnych 
przez takie podmioty nie może wykroczyć poza zakres, w jakim Wykonawca może z nich 
korzystać. Wykonawca zobowiąże te osoby do przestrzegania poufności. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za naruszenia spowodowane przez takie osoby i podmioty. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy (niezależnie od powodu rozwiązania) lub jej wygaśnięcia 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni 
materiałów zawierających Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane w wersji 
elektronicznej usunie ze swoich zasobów i nośników elektronicznych. Ten sam obowiązek będzie 
ciążył na osobach i podmiotach, o których mowa w poprzednim ustępie. 

6. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do niezwłocznego zniszczenia 
materiałów zawierających Informacje Poufne. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w toku wykonywania Umowy i po jej zakończeniu, do zachowania 
tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co dotyczy wszelkich nieupublicznionych informacji 
(niezależnie od źródła ich pochodzenia) w których posiadanie wejdzie Wykonawca w związku  
z wykonywaniem tej umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać przekazane mu informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wyłącznie w celu wykonania Umowy. Do Umowy stosuje się 
odpowiednie przepisy o tajemnicy zawodowej, jeżeli działalność Wykonawcy objęta jest przepisami 
o tajemnicy zawodowej. 

 
 

§ 13. 
OCHRONA I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony zgodnie z przepisami RODO (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), powierzają sobie przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z 
realizacją umowy. 

2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych wiąże Wykonawcę jako Powierzającego 
(Administratora) i Zamawiającego jako Podmiot przetwarzający dane osobowe, w zakresie: 
1) Przedmiot przetwarzania: dane osobowe pracowników i przedstawicieli Wykonawcy, biorących 

udział przy zawieraniu lub wykonywaniu umowy,  
2) Czas trwania przetwarzania: od daty zawarcia Umowy przez cały okres jej trwania, 
3) Charakter i cel przetwarzania: zapewnienie prawidłowego przebiegu obsługi,  
4) Rodzaj danych osobowych: dane osobowe będące danymi szczególnej kategorii, 
5) Kategorie osób, których dane dotyczą: pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy biorący udział 

przy zawieraniu lub wykonywaniu umowy.  
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych wiąże Zamawiającego jako Powierzającego 

(Administratora) i Wykonawcę jako Podmiot przetwarzający danye osobowe, w zakresie: 
1) Przedmiot przetwarzania: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny w systemie, numer PESEL, 

adres email, dane teleadresowe pracowników i przedstawicieli Zamawiającego biorących udział 
przy zawieraniu lub wykonywaniu umowy,  
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2) Czas trwania przetwarzania: od daty zawarcia Umowy przez cały okres jej trwania 
3) Charakter i cel przetwarzania: zapewnienie zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu Umowy, 
4) Kategorie osób, których dane dotyczą: pracownicy i przedstawiciele Zamawiającego, biorący 

udział przy zawieraniu lub wykonywaniu umowy. 
4. Strony oświadczają, że gwarantują wdrożenie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia RODO i chroniło prawa 
osób, których dane dotyczą. 

5. Strony nie korzystają z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub 
ogólnej pisemnej zgody Strony drugiej. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot 
przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących 
dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym drugiej Stronie 
możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. 

6. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na dokumentowane polecenie 
Administratora danych osobowych – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii 
lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku 
przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym 
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny 
interes publiczny. 

7. Strony zapewniają, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się 
do zachowania tajemnicy lub, by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 
zachowania tajemnicy. 

8. Strony podejmują wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO. 
9. Jeśli ma to zastosowanie Strony przestrzegają warunków korzystania z usług innego podmiotu 

przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO 
10. Strony oświadczają, że biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zapewnią sobie wzajemną 

pomoc poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 
określonych w rozdziale III RODO. 

11. Strony uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne im informacje, pomagają 
Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. 

12. Strony po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji 
właściwego Administratora usuwają lub zwracają mu wszelkie dane osobowe oraz usuwają 
wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 
przechowywanie danych osobowych. 

13. Strony udostępniają właściwemu Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwiają sobie nawzajem 
przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. 

14. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu 
polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa 
członkowskiego o ochronie danych. 

15. Każda ze Stron odpowiada za szkody, jakie powstały w wyniku niezgodnego z Umową 
przetwarzania powierzonych przez drugą Stronę danych osobowych. 

16. Stronom przysługuje prawo kierowania wzajemnych zapytań w zakresie prawidłowości wykonania 
obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie Umowy danych. 

17. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia RODO. 
 

§ 14. 
SIŁA WYŻSZA 

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy, jeśli niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Umowy spowodowane będzie przyczynami niezależnymi od Strony – siła 
wyższa. 
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2. Dla potrzeb Umowy siła wyższa oznacza: zdarzenia zewnętrznego niezależnego od Stron, którego 

Strony nie mogły przewidzieć, ani któremu nie mogły zapobiec, takiego jak w szczególności:  
powódź, cyklon/orkan lub inne zjawisko pogodowe lub sejsmiczne, strajki o zasięgu krajowym, 
akty władzy państwowej, w tym publicznie ogłoszona żałoba, działania wojenne, atak hackerów lub 
inne akty sabotażu stanowiące wynik przestępstwa, akty terroru lub publicznie ogłoszone 
zagrożenie aktami terroru, zagrożenie epidemiologiczne. Strona powołująca się na istnienie 
okoliczności siły wyższej ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę oraz 
uzasadnić powołanie się na tę okoliczność. W takim przypadku Strony postanowią o dalszym 
trybie postępowania, a w szczególności o ewentualnym sposobie realizacji umowy przez Strony. 

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której dojdzie do przedłużenia lub 
wprowadzenia nowych, na mocy aktów prawa powszechnie obowiązującego obostrzeń 
związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a które to 
obostrzenia będą miały wpływ na możliwość lub sposób realizacji przedmiotowej umowy. 

4. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji Umowy, a w szczególności spowodowanej 
okolicznością siły wyższej, która będzie uniemożliwiać terminowe wykonanie obowiązków 
wynikających z Umowy, Strony uzgodnią na piśmie zakres działań, jakie będą podjęte i określą na 
piśmie nowe terminy realizacji Umowy. 

5. Negocjacje, o których mowa w ust. 2 ostatnie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, 
jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed 
upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą 
inną datę zakończenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w 
terminie określonym powyżej, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Zamówienia bez 
zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, co nie będzie powodować 
powstania uprawnienia Wykonawcy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

 
§ 15. 

ZMIANY UMOWY 
1.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2.  Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 PZP: 

a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 

b) z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac będących przedmiotem 
Umowy w określonym pierwotnie terminie, 

c) obniżenia przez Wykonawcę ceny usługi będącej przedmiotem Umowy - zmiana ta nie 
wymaga sporządzania aneksu do Umowy, 

d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację Umowy – w razie udokumentowanej przez 
Wykonawcę niemożliwości dalszego świadczenia usług przez określoną osobę, w 
szczególności: zakończenia przez tę osobę stosunku prawnego z Wykonawcą lub choroby. 
W tych okolicznościach warunkiem dokonania zmiany jest wskazanie nowej osoby o 
kwalifikacjach zgodnych z wymaganymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

e) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług 
lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa – usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu 
podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego,  
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 
pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
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łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem 
należycie uzasadnionych przypadków;  

f)   jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 
modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą 
nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy 

3.  Wszelkie zmiany, zarówno istotne, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały 
przewidziane Umową lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa. 

4.  Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Zmiany będą dokonywane w postaci aneksów do Umowy, chyba że w Umowie 
wskazano inaczej. 

 
 

§ 16. 
KOMUNIKACJA MIĘDZY STRONAMI 

1. Strony wyznaczają następujące osoby kontaktowe odpowiedzialne za realizację Umowy: 
a. ze strony Zamawiającego:  

imię i nazwisko: ____________ 
adres e-mail: ____________ 
numer telefonu: ____________ 

b. ze strony Wykonawcy:  
imię i nazwisko: ____________ 
adres e-mail: ____________ 
numer telefonu: ___________ 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga dla swojej 
skuteczności poinformowania o tym fakcie drugiej Strony. 

3. Wszelkie wnioski, zastrzeżenia, wyjaśnienia, zawiadomienia, wykonywanie obowiązków 
sprawozdawczych, będą uważane przez Strony za dokonane skutecznie, jeżeli będą dokonane 
przez osoby wskazane w ust. 1 pkt a i b powyżej lub przez osoby posiadające prawo do 
reprezentowania Strony zgodnie z informacjami ujawnionymi w odpowiednich rejestrach sądowych, 
na adres wskazany w komparycji Umowy, chyba że Strona Umowy w trakcie jej trwania powiadomi na 
piśmie drugą Stronę o zmianie adres do doręczeń.  

 
§ 17. 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
1. Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji. 
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu, wówczas sprawy sporne rozpoznawane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 18. 
WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę̨ lub podwykonawcę̨ na podstawie 
stosunku pracy osób którymi Wykonawca będzie się posługiwał w zakresie realizacji zamówienia, 
tj. Kierownik projektu świadczonych usług, Zastępca kierownika projektu świadczonych usług 
oraz inni, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z 
późn. zm.). 

2. W czasie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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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 usług. 

3. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w tym wezwaniu dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji Umowy: 
1)  oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 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 osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów 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, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. Skierowanie – do wykonywania czynności określonych w ust. 1 – osób niezatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do nałożenia kary umownej przez 
Zamawiającego na Wykonawcę w wysokości iloczynu minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w 
chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 
zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 
Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdy przypadek. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 19. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub 

obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie 
pod rygorem nieważności. 

2. Do umowy stosuje się prawo polskie oraz jurysdykcję sądów polskich.   
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3. Integralną część Umowy stanowi dokumentacja przetargowa. 
4. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz PZP. 
5. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 

Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. 
 

 
 
Załączniki do umowy: 
1. Opis przedmiotu zamówienia  
2. Protokół odbioru wykonania usługi.  
3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 
4. Odpis z KRS Wykonawcy. 
 

Zamawiający Wykonawca 


