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Nr postępowania BZP.272.6.20201.KB 
Załącznik nr 7 do SWZ 

 
 
 

WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY ZASOBÓW LUDZKICH 
ORAZ OPRACOWANIE SYSTEMU WYNAGRADZANIA, MOTYWOWANIA I OCENIANIA 

PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
 

w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-
2022, nr POWR.03.05.00-00-Z304/17 

 
Umowa nr ………………….. 

 
 
 

Zawarta w dniu .................... 2021 r. pomiędzy: 
 
 
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1,  
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 89600 05408),  
który reprezentuje: 
………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części "Zamawiającym" lub „Stroną” 
 
oraz  
(Podmiot fizyczny) 
Imię i Nazwisko ………………………………..zam………………………………………………..działający jako 
przedsiębiorca  pod nazwą ……………………………….adres działalności ……………………… 
zarejestrowany  w ……………………… 
NIP………..REGON……………… 
 
 
(Podmiot prawny) 
Nazwa  ……………………………siedziba…………..adres…………………… 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowy …………………………   ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………….., kapitał zakładowy w wysokości 
…………………………. 
NIP: ………………….  REGON: ………………………………., 
reprezentowaną przez:  
…………………………….. 
zwaną dalej Wykonawcą. 
zwanym w dalszej części "Wykonawcą" lub „Stroną” 
 

 
§ 1 

Postanowienia Ogólne 
1. Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) 
– zwaną dalej „uPzp”. Nr postępowania  BZP.272.6.2021.KB 

2. Zakup jest realizowany na potrzeby projektu Zintegrowany Program Rozwoju 
Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022, nr POWR.03.05.00-00-Z304/17 
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3. Strony oświadczają, że będą współdziałać przy wykonywaniu niniejszej Umowy w celu należytej 
realizacji przedmiotu umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do informowania 
Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym o zaistniałych w tym 
zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował Zamawiającego 
niezwłocznie pisemnie drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą 
telefoniczną.  

4. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych w 
okresie wykonywania Umowy. 

5. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które 
uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany adresu 
do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. 
Zmiana danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego 
powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana powyższych danych, w przypadku 
zaniechania powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej 
Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za 
skutecznie doręczoną. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego  
o zmianach formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania 
likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na 
realizację Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż podlega wszelkim działaniom kontrolnym  
i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa 
oraz audytom dokonywanym przez instytucję wdrażającą lub finansującą. 

8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędną do należytego 
wykonania Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami regulującymi wszelkie kwestie związane z realizacją przedmiotu 
umowy oraz z należytą starannością i czuwania nad prawidłową realizacją niniejszej Umowy. 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na   
szczegółowej analizie zasobów ludzkich oraz opracowania systemu wynagradzania, motywowania 
i oceniania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. (zwanej dalej „Usługą”) 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 
a) Przygotowanie projektu, 
b) Przygotowanie procesu i metody wartościowania stanowisk pracy, 
c) Opis stanowisk pracy oraz pełnionych funkcji, 
d) Przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy, 
e) Opracowanie projektu zasad premiowania i nagród,  
f) Opracowanie projektu systemu motywacji pozafinansowej, 
g) Opracowanie modelu kompetencyjnych, 
h) Opracowanie systemu oceny okresowej, 
i) Podsumowanie procesu wdrożeniowego, 
j) Świadczenie wsparcia powdrożeniowego. 

3. Zakres przedmiotowo-rzeczowy niniejszej Umowy określa dokument pn.: „Opis przedmiotu 
zamówienia” – Załącznik nr 2 do Umowy i Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 1 do Umowy, 
które stanowią jej integralną część. 

 
§ 3 

Obowiązki Stron 
1. W ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania określonego 

w § 2 niniejszej Umowy oraz w SWZ, a ponadto do: 
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a) przeprowadzenia Usługi według najlepszej wiedzy przy dołożeniu szczególnej staranności 
o zabezpieczenie interesów Zamawiającego, w szczególności zobowiązany jest do 
realizacji niniejszej Umowy zgodnie z dokumentami, o jakich mowa w § 2 ust. 3;  

b) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których Wykonawca dowiedział się od 
Zamawiającego lub osób trzecich w związku z przedmiotem niniejszej umowy, w 
szczególności do nieujawniania bez zgody Zamawiającego osobom nieuprawnionym lub 
jakimkolwiek instytucjom dokumentów, materiałów, danych osobowych i innych informacji 
zebranych, uzyskanych bądź przygotowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
Umowy; 

c) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją niniejszej Umowy na czas realizacji 
niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia Zamawiającemu całej 
dokumentacji dotyczącej niniejszej Umowy w tym także do trwałego usunięcia informacji 
zgromadzonych na elektronicznych nośnikach informacji niezwłocznie po zrealizowaniu 
przez Wykonawcę wszystkich czynności objętych niniejszą Umową. Za dokumentację 
związaną z realizacją Umowy Strony uznają wszelką dokumentację wytworzoną w związku 
z realizacją Umowy; 

d) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją niniejszej Umowy w sposób 
zapewniający dostępność dla Zamawiającego i instytucji kontrolujących, poufność i 
bezpieczeństwo; 

e) przedstawienia na pisemne lub wysłane drogą elektroniczną na żądanie Zamawiającego w 
formie i terminie określonym w tym żądaniu, sprawozdań dotyczących postępu w realizacji 
Umowy; 

f) zapewnienia Zamawiającemu wglądu do prowadzonej przez siebie dokumentacji oraz 
udostępnienie jej Zamawiającemu, na każde jego żądanie w formie  
i terminie określonym w tym żądaniu; 

g) pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym, mailowym oraz osobistym,  
w tym za pośrednictwem komunikatorów z Zamawiającym, a w szczególności do 
niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego, w przypadku 
skierowania go za pośrednictwem: 

 poczty e-mail na adres: …………………………. niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 
godzin od momentu nawiązania kontaktu ze strony Zamawiającego; 

 telefonu na numer: …………………………. niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 
godzin od momentu nawiązania kontaktu ze strony Zamawiającego; 

 osobiście: …………… 
h) uczestnictwa w kontrolach przeprowadzanych u Zamawiającego a dotyczących realizacji 

Projektu, zarówno w trakcie trwania Projektu jak i po jego zakończeniu w szczególności 
poprzez udostępnianie dokumentacji, składanie stosownych wyjaśnień itp.; 

i) zapoznania się z wszelkimi aktami wewnętrznymi Zamawiającego niezbędnymi 
do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy; 

j) zapewnienia wszelkich materiałów, które są niezbędne do realizacji niniejszej Umowy, 
z zastrzeżeniem ust. 2 lit. b); 

k) przekazania każdego z Raportów wraz z wszelką dokumentacją wytworzoną w ramach 
realizacji każdego etapu przedmiotu umowy - w wersji papierowej (pisemnej) w 2 egz. + 
1 egz. w wersji elektronicznej (kompatybilnej  
z oprogramowaniem, jakim dysponuje Zamawiający, tj. z MS Office) – wymagane 
uzgodnienie z osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą, na nośniku CD/DVD. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) współdziałania i udzielania Wykonawcy pomocy przy realizacji zadania, w szczególności 

udostępniania dokumentów aktów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, a 
niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy; 

b) zapewnienia Wykonawcy pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, 
konsultacji; 
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3. Zamawiający ma prawo do kontroli oceny świadczonych usług na każdym etapie realizacji 
Umowy. Kontrola może być wykonywana przez Zamawiającego bądź przez upoważnioną przez 
niego osobę trzecią. 

4. W przypadku, gdy świadczone usługi nie odpowiadają warunkom określonym w Umowie, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do poprawy uchybień, wykonania lub należytego wykonania 
Umowy wskazując uchybienia jakich dopuścił się Wykonawca oraz wyznaczając mu termin na 
ich usunięcie. 

5. Wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie zobowiązany jest do poprawy 
uchybień wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z uwagami Zamawiającego lub 
pisemnego oświadczenia o niemożliwości zastosowania się do uwag Zamawiającego ze 
wskazaniem przyczyn. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może 
od Umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych  
w ust. 5, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za Etapy Usług, które nie zostały 
zakończone i odebrane. 

7. Prawo kontroli przysługuje kontrolującym, zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak  
i w miejscu wykonywania Umowy lub w innym miejscu związanym z wykonywaniem Umowy. 

8. Wykonawca zapewni pozostawanie w stałym kontakcie telefonicznym, mailowym oraz 
osobistym z Zamawiającym, a w szczególności  do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na 
zapytanie Zamawiającego w okresie …………………… (zgodnie z ofertą Wykonawcy) po przyjęciu 
przez Zamawiającego protokołu Odbioru Końcowego wraz z wszelką dokumentacją wytworzoną 
w ramach realizacji ostatniego etapu przedmiotu umowy.  

 
 

§ 4 
Realizacja Umowy 

1. Realizacja niniejszej Umowy i związane z nią płatności zostają podzielone na etapy określone w 
harmonogramie znajdującym się w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy, zwanym dalej 
harmonogramem prac. 

2. Nieprzekraczalny termin odbioru końcowego zgodnie z ofertą Wykonawcy, ustala się na dzień 
30.09.2022 r. 

3. Wsparcie powdrożeniowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, świadczone będzie w okresie ……………. 
miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od dnia ostatecznego odbioru Protokołu Końcowego. 

4. Harmonogram Prac zostanie opracowany przez Wykonawcę w terminie 5 dni od podpisania 
Umowy i zatwierdzony przez Zamawiającego. 

5. Wszelkie zamiany oraz aktualizacje szczegółowego harmonogramu realizacji zadań wymagają 
zatwierdzenia przez Strony. 

6. Potwierdzeniem zakończenia każdego etapu prac będzie każdorazowo Protokół Odbioru Etapu 
Usługi sporządzany przez Wykonawcę. Protokół Odbioru Etapu Usługi wystawiany jest na 
podstawie  Raportu Wykonania Etapu Usługi.  

7. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia Raportu Wykonania Etapu Usługi 
przez Wykonawcę, dokona jego akceptacji, zgłosi uwagi lub go odrzuci. 

8. W przypadku odrzucenia Raportu Wykonania Etapu Usługi Wykonawca dokona jego poprawy, 
zgodnie ze zgłoszonymi w Raporcie Wykonania Etapu Usługi uwagami,  
w terminie uzgodnionym przez Strony. 

9. Raport Wykonania Etapu Usługi, zaakceptowany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, stanowi 
podstawę do wystawienia Protokołu Odbioru Etapu Usługi.  

 
§5 

Personel Wykonawcy 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób skierowanych przez niego 

do wykonywania zadań objętych niniejszą Umową, przy pomocy których wykonywał będzie 
zadania wynikające z niniejszej Umowy. 
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2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw 
autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowane przez siebie lub osoby skierowane przez 
niego do wykonania zadań objętych niniejszą Umową  
w trakcie lub w wyniku realizacji przedmiotu umowy, a w przypadku skierowania  
z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego 
zaspokojenia roszczeń osób trzecich, a także zwrotu Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu 
kosztów. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędną do należytego 
wykonania Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane do wykonywania zadań objętych niniejszą Umową 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. 

5. Osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonania zadań objętych niniejszą Umową będą 
osobami na stałe wytypowanymi do realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość 
dokonywania zmian jedynie w przypadkach losowych takich jak śmierć, długotrwałe zwolnienie, 
niezdolność do pracy, zwolnienie dyscyplinarne etc.,  po uprzednim powiadomieniu o 
powyższym Zamawiającego (wymagany jest wykaz osób) i pisemnym potwierdzeniu, iż nowa 
osoba ta spełnia wymagania określone SWZ oraz postanowieniach Umowy.  

6. Na wniosek Zamawiającego z podaniem przyczyny Wykonawca dokona zmiany osoby 
wchodzącej w skład personelu Wykonawcy. Nowy członek personelu Wykonawcy będzie miał 
kwalifikacje nie gorsze niż wymagane w SWZ. 

7. Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy na piśmie oświadczenie 
zawierające listę osób zaangażowanych w realizację Umowy w liczbie nie niższej niż …………… i 
będzie na bieżąco aktualizował tę listę w czasie obowiązywania Umowy. Wykonawca odpowiada 
za to, że wszystkie osoby zaangażowane w realizację Umowy będą przestrzegać warunków tej 
Umowy i przepisów prawa. W tym celu Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie środki 
prawne służące realizacji tego obowiązku, w szczególności podpisać z osobami 
zaangażowanymi stosowne Umowy. Zamawiający może zażądać w każdym czasie dokumentu 
potwierdzającego realizację w/w obowiązków. 

8. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie  7 dni 
oświadczenia potwierdzającego realizację projektu przez osoby wskazane  w wykazie osób. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie 
1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ................. zł brutto (słownie: 

....................... zł), w tym ............................ zł netto, (słownie: 

.......................................... zł) oraz podatek VAT w wysokości ………………. zł (słownie: 

..................... zł). 
2. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w częściach, po zakończeniu etapów prac określonych w harmonogramie,  
w następujących ratach: 
a) po zrealizowaniu Etapu Usługi I i II: 5% wartości wynagrodzenia brutto tj. kwota 

………………………………………………… zł, 
b) po zrealizowaniu Etapu Usługi III i IV 30% wartości wynagrodzenia brutto tj. kwota 

…………………………………………………… zł, 
c) po zrealizowaniu Etapu Usługi V i VI 15% wartości wynagrodzenia brutto tj. kwota 

…………………………………………………… zł, 
d) po zrealizowaniu Etapu Usługi VII 10% wartości wynagrodzenia brutto tj. kwota 

…………………………………………………… zł, 
e) po zrealizowaniu Etapu Usługi VIII 20% wartości wynagrodzenia brutto tj. kwota 

……………………………………………………… zł, 
f) po zrealizowaniu Etapu Usługi IX obejmującego Odbiór końcowy: 20% wartości 

wynagrodzenia brutto tj. kwota ……………………………………………………… zł. 



  
 

                 
Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

3. Za wykonane prace Wykonawca będzie wystawiał faktury. Podstawą do wystawienia faktury za 
zrealizowanie Etapu jest zatwierdzony przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Etapu Usługi, o 
którym mowa w § 4 ust. 6.  

4. Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 1 i 2,  obejmuje wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane 
z realizacją Umowy w szczególności: koszty dojazdów, diety, noclegów, materiały, pomieszczeń 
z wyjątkiem tych, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. b) oraz przeniesienie praw, o których mowa w 
§ 14. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw 
autorskich (w przypadku wytworzonych na potrzeby projektu utworów) nieograniczonych w czasie 
i dla nieograniczonej liczby użytkowników-pracowników Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie każdorazowo płatne będzie przelewem z dołu, w terminie 30 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, płatne na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym dojdzie do 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną 
fakturę elektroniczną za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta 
Zamawiającego znajduje się na platformie. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o statusie czynnym, posiada nr NIP: 
896-000-54-08. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 
Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split payment) przewidzianego w 
przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.  

9. Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w 
fakturze: 
1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o 

którym mowa w ust. 8, jak również 
2) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 

1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie 
o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych  
w ust. 9 opóźnienie w dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek 
braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia  
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty 
Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 
odsetek, jak również innej formy odszkodowania. 

 
§ 7 

Podwykonawstwo 
1. W toku realizacji Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich jako swoich 

podwykonawców, przy zachowaniu następujących warunków:   
1) Skorzystanie ze świadczeń podwykonawcy, innych niż wskazanych  

w ofercie, jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, która 
nie będzie odmówiona bez uzasadnionych przyczyn; 

2) Wykonawca przekaże na piśmie szczegółowy zakres prac przewidzianych do 
realizacji przez podwykonawców wraz ze wskazaniem tych podwykonawców; 

3) Każda zmiana danych dotyczących podwykonawców zostanie zgłoszona pisemnie 
Zamawiającemu; 

4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, 
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. Przepis art. 122 uPzp stosuje się odpowiednio. 
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2. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 
Podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione) w takim stopniu, jakby 
to były działania, względnie uchybienia jego własne. 

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, której przedmiotem są usługi najpóźniej w terminie 
do 7 dni od jej zawarcia wraz z „Listą osób” zaangażowanych do realizacji zamówienia.  

5. 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. 

6. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. 
7. Jeżeli wystąpią uzasadnione wątpliwości, że kwalifikacje podwykonawców nie gwarantują 

właściwej jakości wykonania zadań związanych z realizacją niniejszej Umowy lub nie gwarantują 
dotrzymania terminów wskazanych w niniejszej Umowie, to Wykonawca na żądanie 
Zmawiającego dokona bezzwłocznej zmiany Podwykonawcy. Niezastosowanie się Wykonawcy do 
żądania Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
§ 8 

Kontakty 
1. Wszelkie kontakty, korespondencja, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane 

przez następujące osoby i wysyłane na następujące adresy: 
Ze strony Zamawiającego:  
Pan/Pani <imię i nazwisko> 
<adres> 
<kod i miejscowość> 
tel. (-<nr kier.>) <...>;  
e-mail: <...>... 
 
Ze strony Wykonawcy: 
Pan/Pani <imię i nazwisko> 
<nazwa Wykonawcy> 
<adres> 
<kod i miejscowość> 
tel. (-<nr kier.>) <...>;  
e-mail: <...>... 
 

2. Przedstawiciele Zamawiającego, o jakich mowa w niniejszym paragrafie nie są uprawnieni do 
zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego, a wszelkie zobowiązania mogą 
być zaciągane (lub zwalniane) jedynie przez osoby uprawnione do reprezentowania Stron. 

3. Zmiana przedstawicieli Stron nie stanowi zmiany Umowy. O każdej zmianie osób wymienionych 
w ust. 1 Strony Umowy powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej w terminie 3 dni od 
dokonania zmiany.  

 
§ 9 

Kary umowne 
1. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 3 ust. 1 lit. f i g) Zamawiający uprawniony 

będzie do naliczenia na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
brutto o jakim mowa w § 6 ust. 1, liczonej za każdy dzień zwłoki. 

2. Za zwłokę w wykonaniu danego Etapu Usługi - w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto 
należnego za dany Etap Usługi, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu realizacji 
danego Etapu Usługi, zgodnie z przyjętym przez Strony harmonogramem, o jakim mowa w § 4 
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ust. 4  Umowy. Termin wykonania danego Etapu prac liczony jest od dnia sporządzenia Protokołu 
Odbioru Etapu Usługi.  

3. W przypadku zwłoki, o której mowa w ust. 2,  przewyższającej 21 dni uznaje się, iż doszło 
do niewykonania części przedmiotu Umowy tj. do nie złożenia Raportu Wykonania Etapu Usługi 
wraz z wszelką dokumentacją wytworzoną w ramach realizacji danego Etapu Usługi i 
niepodpisania Protokołu Odbioru Etapu Usługi przez Zamawiającego. W takiej sytuacji 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

4. W przypadku trzykrotnego niepoprawnego złożenia Raportu Wykonania Etapu Usługi wraz z 
wszelką dokumentacją wytworzoną w ramach realizacji danego Etapu Usługi Wykonawca 
obciążony zostanie karą umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o jakim mowa w § 6 
ust. 2 za dany Etap Usługi, którego Raport dotyczy. 

5. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 3 ust.1 lit. b) i c)  oraz w § 15 i § 16 
niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody poprzez zapłatę 
równowartości odszkodowania oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na rzecz 
osoby trzeciej, której dane osobowe zostały w skutek naruszenia obowiązku z § 3 ust.1 lit. b) i 
c) oraz z § 16 niniejszej Umowy ujawnione. 

6. Za naruszenie § 5 ust. 5 i 6 niniejszej Umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 
500 zł za każdy taki przypadek. 

7. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 uPzp, w wysokości 500 zł za każdy taki 
przypadek; 

8. Za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek; 

9. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 uPzp w wysokości  0,01% wynagrodzenia brutto, 
określonego w §  6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną  
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o jakim mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 

11. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w przypadku 
odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, z wyjątkiem kary za 
odstąpienie od Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Kara za odstąpienie płatna będzie w 
terminie 21 dni na podstawie noty księgowej. 

13. Wymienione w niniejszym paragrafie kary umowne podlegają sumowaniu. 
14. Łączna wysokość należności jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu z 

tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 1-10 nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia 
brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy. 

15. Zapłata kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania uzupełniającego w kwocie przekraczającej wysokość zastrzeżonych  
w Umowie kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa 
cywilnego niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych.  

17. Odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od zawartej Umowy nie powoduje uchylenia obowiązku 
zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania. 

 
 
 

§ 10 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
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1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy na zasadach określonych w przepisach uPzp na 
kwotę równą 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §  6 ust. 1 Umowy tj. ……………………….zł 
w formie …………………………………………. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy oraz 
na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z Zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ……………………….. PLN (słownie: …………..), stanowiąca 100% zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia 
X Etapu Usługi i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot Umowy został wykonany należycie. 

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 uPzp.  

8. Zamawiający nie wyraża zgody, aby Wykonawca dokonał zmiany formy Zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. 

9. Zmiana formy Zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji Zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości w terminie, o którym mowa w ust. 6.  

11. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 
odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

12. Jeśli Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy wniesiono w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia, to dokument ten musi  przewidywać nieodwołalną, 
bezwarunkową i na każde żądanie Zamawiającego wypłatę kwoty do wysokości udzielonej 
gwarancji/poręczenia, w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty wysłania 
przez Zamawiającego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał 
się ze zobowiązań wobec Zamawiającego. 

13. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności 
Zabezpieczenia do przedłużenia terminu ważności Zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
Zabezpieczenia w wysokości 100% kwoty gwarancyjnej, do wskazanego przez Zamawiającego 
przewidywanego terminu zakończenia niniejszej Umowy; czynności wymienione powyżej mogą 
być powtórzone jeśli nastąpią kolejne przesunięcia terminu zakończenia niniejszej Umowy. 

14. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w formie innej niż 
pieniężna, Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego 
przedłużał ważność Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy aż do czasu Odbioru 
Końcowego. 

15. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego Zabezpieczenia. 

16. Wypłata, o której mowa w ust. 15, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego Zabezpieczenia. 

 
 

 
§ 11 

Zmiany Umowy 
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Zamawiający przewiduje, w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość zmiany 
jej postanowień w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w tym zmianę  

1. ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 4 lub zakresu, wskutek 
okoliczności uniemożliwiających wykonanie zobowiązań, tj.: 

a) w sytuacji zaistnienia siły wyższej. W takim wypadku dopuszcza się wydłużenie 
terminu wykonania poszczególnych etapów określonych w harmonogramie 
maksymalnie o okres, w którym Wykonawca nie mógł realizować przedmiotu umowy 
i nie ponosi z tego tytułu winy. 

b) gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez 
Wykonawcę okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4,  

c) w przypadku utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości 
lub w części, a także w przypadku przesunięcia terminu finansowania zamówienia; 

d) zmian po zawarciu Umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów 
prawa, w tym aktów prawa obowiązujących u Zamawiającego o charakterze 
wewnętrznym, lub zmiany   lub   wprowadzenia   nowej   bezwzględnie obowiązującej 
normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu 
do przedmiotu zamówienia; 

e) w przypadku zaistnienia  w trakcie realizacji Umowy zmian w strukturze i organizacji 
Zamawiającego  lub w procesach biznesowych Zamawiającego zmiany te będą 
uwzględnione za zgodą Zamawiającego i nie wymagają aneksowania Umowy.  

f) w przypadku podjęcia przez Zamawiającego kontroli jakości i sposobu prowadzenia 
prac, skutkującej niemożliwością realizacji przez Wykonawcę jego obowiązków, 
wynikających z niniejszej Umowy 

g) wskutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 mających wpływ na 
należyte wykonanie Umowy w zakresie określonym w art. 15r  ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

2. Ewentualna zmiana umowy może nastąpić z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie 
okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego. 

3. Każda ze Stron Umowy może żądać zmiany, o której mowa w ust. 1 lit a) -f) poprzez złożenie 
pisemnego wniosku uzasadniającego okoliczności związane z wystąpieniem zmiany mającej 
wpływ na należyte wykonanie Umowy. 

4. Każda ze Stron Umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności związanych ze zmianą, o której mowa w ust. 1  powyżej 
na należyte wykonanie Umowy. 

5. Strona Umowy na podstawie otrzymanego wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej w terminie 
do 10 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko. Jeżeli Strona 
Umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich 
otrzymania. 

6. Zamawiający może nie wyrazić zgody na proponowaną zmianę Wykonawcy. Możliwość 
wprowadzenia zmian nie stanowi jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 
takiej zgody, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

7. Zmiany wymienione w ust. 1 powyżej mogą zostać dokonane tylko w formie pisemnego aneksu 
(z wyjątkiem ust. 1 lit. e). 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. g) procedowanie  odbywa się zgodnie z treścią 
art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

9. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad podlega unieważnieniu. 
10. Aktualizacja danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu siedziby nie stanowi 

zmiany Umowy wymagającej aneksu. 
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11. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia: 
1)  w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b 

uPzp, tj. zmiany:  
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

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

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) 
- pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji 
zamówienia oraz wykazania wysokości tych dodatkowych kosztów. 

2) W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 11 pkt 1 lit. b Wykonawca składa 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia.  Wniosek powinien 
dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących Umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed 
i po jego zmianie, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej poprzez 
m.in. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) personelu świadczącego 
usługi wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  
z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 
Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie 
będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, 
które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę. 

3) W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 11 pkt 1 lit. c  Wykonawca składa 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności 
wynikających z usług świadczonych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wniosek powinien dotyczyć tylko personel realizujący Umowę. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy przed i po jego zmianie, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o 
których mowa w ust. 11 pkt 1 lit. c) na kalkulację ceny ofertowej poprzez m.in. pisemne 
zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) personelu świadczącego usługi wraz 
z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w 
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresów. Wniosek powinien obejmować jedynie te 
dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 
zmianą zasad, o których mowa w ust. 11 pkt 1 lit. c), 

4) W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 11 pkt 1 lit. d) Wykonawca składa 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności 
wynikających z usług świadczonych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien dotyczyć tylko osób bezpośrednio 
realizujących Umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie  faktyczne i prawne  
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po zmianie Umowy, w 
szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 11 pkt. 1 lid d) 
na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 
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zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa 
w ust. 11 pkt 1 lit. d). 

5) Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od 
Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę Umowy w zakresie określonym w ust. 11 pkt 1  lit. b)-
d) powyżej. W przypadku zaakceptowania wniosku Zamawiający wyznacza datę podpisania aneksu 
do Umowy. 

6) W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do Umowy, 
zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 
mowa w ust. 11 pkt 1 lit. b)-d). 

7) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 11 pkt 1 lit. b)-d) na koszty 
wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy 
przez Zamawiającego. 

8) W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 11 pkt 1 lit. a) zmiana wynagrodzenia 
brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających 
wartość stawki podatku VAT od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Zmiana stawki podatku 
VAT od towarów i usług w trakcie realizacji Umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w §6 ust. 1 bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej Umowy. 

12. Strony postanawiają, iż zgodnie z  art. 439 ust. 2 uPzp, dokonają w formie pisemnego aneksu 
zmiany wynagrodzenia spowodowanej  zmianą cen materiałów lub kosztów związanych  
z realizacją Umowy rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie 
względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w 
ofercie, przy uwzględnieniu następujących warunków i zasad dokonania przedmiotowej zmiany 
wysokości wynagrodzenia: 
1) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy po upływnie 12 miesięcy, 
licząc od dnia zawarcia Umowy oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 12 miesięcy licząc 
od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy będzie wyższa lub niższa o 
co najmniej 2% niż wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem ogłaszanym w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym 
RP „Monitor Polski” w terminie do 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok 
kalendarzowy1, 

3) Zamawiający nie dopuszcza zmian wynagrodzenia o wskaźnik, o którym mowa w ust. 12 pkt 
2) w zakresie kosztów objętych zmianami możliwymi do przeprowadzenia na podstawie ust. 
11, w szczególności kosztów pracowniczych; 

4) W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej w ust. 12 pkt 2 Wykonawca lub 
Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia wejście w życie zmian cen materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy może złożyć wniosek odpowiednio 
Zamawiającemu lub Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 

5) Wykonawca wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 12 pkt 4 jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu pisemną kalkulację szczegółowo uzasadniającą zmianę cen materiałów lub 
kosztów. Z uprawnienia tego może skorzystać także Zamawiający; 

6) Jeżeli Wykonawca, w terminie określonym w ust. 12 pkt 4 nie wystąpi do Zamawiającego 
o zmianę wynagrodzenia Zamawiający uzna, że zmiany cen materiałów lub kosztów nie mają 
faktycznego wpływu na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 

7) Zamawiający w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od 
Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę Umowy w zakresie określonym w ust. 12 pkt 2. 
Zamawiający uprawniony jest do: 

 
1Publikowany  na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578) 
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a) dokonania zmiany Umowy w przypadku uznania zasadności złożonego wniosku, tj. jeżeli 
przedłożona kalkulacja potwierdzi że zmiany ceny materiałów i kosztów wpływają na 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

b) niewyrażenia zgody na dokonanie zmiany Umowy w przypadku uznania braku zasadności 
złożonego wniosku, tj. jeżeli przedłożona kalkulacja nie potwierdzi, że zmiany ceny 
materiałów i kosztów wpływają na wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. O swoim 
stanowisku Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. 

8) W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 7 lit. b) Wykonawca w terminie 21  dni ponownie 
może przedstawić kalkulację uzasadniająca zmianę wynagrodzenia z uwzględnieniem uwag 
Zamawiającego. Zamawiający ponownie dokona analizy nowej kalkulacji w terminie nie 
dłuższym niż 21 dni od dnia jej otrzymania. Zamawiający uprawniony jest do czynności 
określonych w ust. 12 pkt 7 lit a) i b). 

9) Zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie z dniem zawarcia pisemnego aneksu do Umowy, 
nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w Umowie  i dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części 
Umowy. 

10) Zamawiający wskazuje, że maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza  
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia, o których mowa w ust. 12 to 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
6 ust. 1 Umowy. 

11) W przypadku zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w związku ze zmianą 
cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, Wykonawca niezwłocznie dokona 
zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach i w trybie określonym w ust. 12  pod 
rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w §9 ust. 7 Umowy. 

 
§ 12 

Odstąpienie od Umowy 
1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Ustawie Prawo Zamówień Publicznych 

oraz wypadków wymienionych we wcześniejszych paragrafach niniejszej Umowy Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy  w całości lub w części w sytuacji: 

a) wszczęcia likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy; 
b) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także 

w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia; 
c) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu lub wykonaniu Umowy w taki sposób, iż 

nie jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie 
d) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym 

wykonanie Umowy lub jej części; 
e) trzykrotnego niemożności uzyskania kontaktu przez Zamawiającego zgodnie z warunkami 

określonymi w § 3 ust. 1 lit. i) lub w § 3 ust. 7; 
f) uchylania się Wykonawcy od realizacji przedmiotu umowy i nałożonych nią obowiązków; 
g) gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z Umową,  

w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów Umowy i nie zmienia sposobu 
wykonania, realizacji Umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie 
określonym w tym wezwaniu; 

h) naruszenie obowiązku o którym mowa w § 14 i § 15 niniejszej Umowy; 
2. Ilekroć w niniejszej Umowie przewidziane jest prawo do odstąpienia od Umowy, w całości lub 

części,  oświadczenie o odstąpieniu  powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Z prawa odstąpienia można skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o zdarzeniach stanowiących podstawę do odstąpienia. 

3. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 lit.  c) – i) stanowi okoliczność obciążającą 
Wykonawcę i uprawnia do naliczania przez Zamawiającego kar umownych o jakich mowa w § 9 
ust. 7 Umowy. 
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§ 13 
Rozwiązanie Umowy 

1. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku: 
a)  naruszenia przez Wykonawcę zasad określonych w niniejszej Umowie, a także z powodu 

wykonywania przez osoby skierowane do wykonania zadań objętych niniejszą Umową swoich 
zadań pod wpływem alkoholu, czy też spożywania alkoholu w obiekcie; 

b) stwierdzenia, iż Wykonawca skierował do wykonywania czynności osoby inne niż wymienione 
w § 5 ust. 5. 

c) trzykrotnej niemożności uzyskania kontaktu przez Zamawiającego zgodnie z warunkami 
określonymi w § 3 ust. 1 lit. g)  lub w § 3 ust. 7; 

d) uchylania się Wykonawcy od realizacji przedmiotu Umowy i nałożonych nią obowiązków; 
e) gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z Umową,  

w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów Umowy i nie zmienia sposobu wykonania, 
realizacji Umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego  
w terminie określonym w tym wezwaniu; 

f) naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 14 i § 15 niniejszej Umowy. 
3. W każdym przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za 

okres jej rzeczywistej realizacji. 
4. Umowa wygasa: 

a) Z upływem terminu na który została zawarta. 
b) w razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie Umowy, za które strony nie 

ponoszą odpowiedzialności, a których powstania strony nie mogły przewidzieć w chwili 
zawarcia. 

 
§ 14 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu z prawem wyłączności wszelkie prawa autorskie oraz 

prawa zależne do przedmiotu niniejszej Umowy. 
2. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2 Wykonawca oświadcza, że przenosi na  

Zamawiającego z prawem wyłączności autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do  
wszelkiej wykonanej w ramach realizacji niniejszej Umowy dokumentacji, na wszystkich  polach  
eksploatacji  wymienionych w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych,  a w tym  w 
szczególności: 

a) prawa do utrwalania, 
b) przenoszenia na inna techniką, 
c) przenoszenia na rzecz osób trzecich, 
d) wykonywania autorskich praw zależnych (przeróbki, adaptacje  dokumentacji technicznej,  

dokonywanie tłumaczeń), 
e) rozpowszechniania, 
f) wprowadzenia do obrotu, 
g) prawo do zwielokrotniania wszelkimi znanymi w dniu zawarcia Umowy technikami, 
h) wprowadzania  do  druku, 
i) plotowania, 
j) wprowadzania do pamięci komputera, 
k) wykorzystywania w działalności reklamowej, promocyjnej, 
l) kopiowania i rozpowszechniania do użytku służbowego. 

3. Datą przeniesienia praw majątkowych, o których mowa powyżej będzie dzień przekazania  
dokumentacji. Jeżeli dokumentacja zostanie wykorzystana chociażby w części przed jej 
przekazaniem Zamawiającemu prawa majątkowe przejdą na Zamawiającego w pierwszym dniu 
jej wykorzystania. Razem z przeniesieniem praw autorskich majątkowych, na Zamawiającego 
przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego. 

4. Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone czasowo i terytorialnie. 
5. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym 

polu eksploatacji. 
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6. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy korzystać będzie 
z Podwykonawców lub projektantów, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia przez 
podwykonawców na jego rzecz autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, w celu ich 
pełnego przeniesienia na podstawie niniejszej Umowy na Zamawiającego.  

 
§ 15 

Poufność informacji 
1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności bezterminowo w sprawach dotyczących realizacji 

niniejszej Umowy oraz nieujawniania osobom trzecim żadnych tajemnic służbowych i innych 
poufnych informacji, uzyskanych w czasie jej trwania, w tym danych organizacyjnych, 
ekonomiczno-finansowych, osobowych. Obowiązek wskazany w ustępie poprzedzającym trwa w 
okresie obowiązującym niniejszej Umowy oraz po jej rozwiązaniu z wyłączeniem przypadków, gdy 
dopuszczają to obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wszelkie informacje przekazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy będą 
wykorzystywane przez Wykonawcę wyłączenie w celach przewidzianych Umową. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności Informacji Chronionych nie dotyczy informacji: 
1) podanych do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
2) podanych do wiadomości publicznej przez Zamawiającego lub za jego zgodą, bez naruszenia 

postanowień Umowy; 
3) których podanie przez Zamawiającego wymagane jest przez obowiązujące przepisy prawa, w 

szczególności na żądanie uprawnionych organów lub na podstawie ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176.); 

4) które muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji 
państwowej; w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie 
informacji, o których mowa powyżej nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla 
zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi. 

4. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku 
udostępnienia Informacji chronionych, a także podejmie wszelkie działania konieczne do 
zapewnienia, by udostępnienie tych informacji dokonało się w sposób chroniący przed 
ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 

5. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających 
dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych Umową przez jego pracowników oraz 
podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zawarcia z podwykonawcami 
odrębnych umów lub klauzul w umowach już zawartych, które będą działały jak niniejsza Umowa 
co do celu, warunków używania oraz udostępniania Informacji chronionych. 

6. Wszelkie Informacje chronione w formie drukowanej lub na nośnikach elektronicznych 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy stanowią własność 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić lub zniszczyć wszelkie Informacje chronione najpóźniej w 
dniu zakończenia Umowy. 
 

§ 16 
Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad zapewniających ochronę danych osobowych 
wynikającą z przepisów prawa i obowiązujących u Zamawiającego. 

2. Wykonawca w celu ochrony danych osobowych zobowiązany jest zawrzeć  
z Zamawiającym oddzielną umowę w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

 
 

§ 17 
Postanowienia końcowe 
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1. Niniejsza Umowa została zawarta w języku polskim, podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim 
powinna być interpretowana. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Tytuły nadane poszczególnym paragrafom mają jedynie charakter pomocniczy i nie wpływają na 
interpretację zapisów umownych. 

5. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca ma obowiązek skierować 
swoje roszczenia do Zamawiającego, który ustosunkuje się na piśmie do roszczeń Wykonawcy w 
terminie 14 dni od daty powiadomienia. 

6. Spory mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 
sądom powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Postanowienia niniejszej Umowy są jawne w zakresie wynikającym z postanowień ustawy o 
dostępie do informacji publicznej. 

8. Cesja praw wynikających z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem nieważności. 

9. Stwierdzenie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy 
nie będzie naruszać ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Nieważne, bezskuteczne 
lub brakujące postanowienie zastępuje się lub uzupełnia odpowiednim nowym postanowieniem, 
którego cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu postanowienia nieważnego, 
bezskutecznego lub brakującego. W razie konieczności zawarcia stosownego aneksu strony w 
dobrej wierze ustalą jego treść przy założeniu, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 
umowy nie ulegnie zmianie. 

10. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 
11. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
12.  Załącznikiem i integralną częścią do Umowy są: 

1. Oferta Wykonawcy.   
2. Opis przedmiotu zamówienia 
3. Harmonogram  
4. Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych 
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