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Część II SIWZ 

 
 

Istotne postanowienia umowy 
 

Umowa dotyczy świadczenia usług wsparcia i rozwoju dla System Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów. Umowę zawarto w rezultacie postępowania prowadzonego na podstawie ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), nr 
sprawy DDZ/06/2017. 
 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w Umowie jest mowa o: 

1) Błędzie – oznacza to:  

a) W odniesieniu do Oprogramowania – wadę, której skutkiem jest funkcjonowanie 

Oprogramowania w sposób niezgodny ze specyfikacją usług i dokumentacją 

techniczną Oprogramowania, o których mowa w Załączniku nr 2. Do Błędów 

zalicza się także nieprawidłowe działanie systemu, którego częścią jest 

Oprogramowanie, wynikające z wadliwej współpracy Oprogramowania z bazą 

danych, systemem operacyjnym lub sprzętem komputerowym, 

b) W odniesieniu do innych Produktów – wada, której skutkiem jest nieprawidłowa 

zawartość Produktu wymagająca jego poprawy. Zamawiający jest uprawniony 

do przedstawienia zaleceń do wykonania poprawy. 

2) Błędzie Krytycznym - oznacza to poważny błąd:  

a) W odniesieniu do Oprogramowania – szczególny przypadek Błędu – 

nieprawidłowość w funkcjonowaniu Oprogramowania lub systemu, którego 

częścią jest Oprogramowanie, uniemożliwiająca realizację kluczowej 

funkcjonalności przez Oprogramowanie. Błędem Krytycznym jest również 

nieprawidłowe działanie Oprogramowania lub systemu objawiające się między 

innymi poprzez:  

i. Uzyskiwanie z Oprogramowania informacji niespójnych, niezgodnych 

z prawidłowymi danymi wejściowymi lub nie wynikających 

z prawidłowych danych wejściowych (uwzględniając uprawnienia 

użytkownika), 

ii. Wyznaczanie przez algorytmy obliczeniowe Oprogramowania 

nieprawidłowych wartości – o ile dane wejściowe i parametry obliczeń są 

prawidłowe, 

iii. Uniemożliwienie pracy w wyniku obciążenia Oprogramowania przez 

maksymalną, przewidzianą w umowie liczbę użytkowników, 
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iv. Zawieszanie się bazy danych podczas pracy Oprogramowania, 

następujące w wyniku pracy z Oprogramowaniem, 

v. Powtarzające zawieszanie się lub resetowanie komputerów 

spowodowane pracą Oprogramowania, 

vi. Utratę lub niedostępność wprowadzonych do Oprogramowania danych 

lub przez Oprogramowanie wyznaczonych. 

b) W odniesieniu do innych Produktów – szczególny przypadek Błędu Krytycznego 

– nieprawidłowa zawartość Produktu Umowy dotykająca fundamentalnych 

i zasadniczych kwestii, wymagająca jego poprawy. Zamawiający jest uprawniony 

do przedstawienia zaleceń do wykonania poprawy.  

3) Dniu roboczym – oznacza to dzień od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo 

wolnymi od pracy. Dzień roboczy u Zamawiającego rozpoczyna się o 7.30 i kończy o 15.30.  

4) Dokumentacji – wszelka dokumentacja dostarczana przez Wykonawcę w ramach 

realizacji Umowy. 

5) Roboczogodzinie – oznacza to godzinę zegarową dnia roboczego świadczenia usług przez 

Wykonawcę. 

6) Miesiącu – okres miesiąca kalendarzowego. 

7) Karcie Zgłoszenia Gwarancyjnego – dokument, którego wzór określony jest w pkt 24 

Załącznika nr 3, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 

i przekazany, przy dokonywaniu Zgłoszenia Gwarancyjnego, upoważnionemu 

przedstawicielowi Wykonawcy. Karta zawiera komplet posiadanych informacji 

dotyczących Błędu lub Błędu Krytycznego. 

8) Naprawie – usunięcie Błędu lub Błędu Krytycznego lub dostarczenie Zamawiającemu 

Produktów lub Oprogramowania albo jego elementów wolnych od Błędów i Błędów 

Krytycznych. W odniesieniu do Oprogramowania, Wykonawca zapewnia, że po dokonaniu 

naprawy, Oprogramowanie funkcjonuje zgodnie: 

 ze specyfikacją usług opisanych w Załączniku nr 2, 

 z dokumentacją techniczną Oprogramowania opisaną w Załączniku nr 2. 

9) Umowie – oznacza to niniejszą umowę na realizację Usług.  

10) Usłudze – oznacza to świadczenie usług wsparcia i rozwoju dla aplikacji (systemów 

informatycznych) w zakresie opisanym w Załączniku nr 2  zgodnie z zasadami określonymi 

w Umowie. 

11) Oprogramowaniu – oznacza to oprogramowanie dostarczone i/lub będące wynikiem 

realizacji Umowy. 

12) Powiadomieniu, przekazaniu, wezwaniu, dostarczeniu określonego 

dokumentu – oznacza to wymóg przesłania odpowiedniego dokumentu pocztą oraz 

niezwłocznie jego skanu na adres email koordynatora Umowy - chyba, że postanowienia 

Umowy stanowią inaczej. 



 

 3 

13) Produktach – oznacza to wszelkie działania, utwory, kody źródłowe Oprogramowania, 

dokumenty i opracowania, wykonane lub dostarczone w wyniku realizacji Usług 

świadczonych w ramach Umowy, w szczególności Oprogramowanie, Dokumentacja. 

14) Protokole Przekazania – dokument przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę po 

zakończeniu realizacji zlecenia, będący podstawą do przeprowadzenia procedury odbioru. 

15) Protokole Odbioru – dokument podpisany przez obie Strony, potwierdzający odbiór 

Produktów zgłoszonych wcześniej do realizacji na formularzu zlecenia i przekazanych przez 

Wykonawcę Protokołem Przekazania. Niniejsza definicja obejmuje również Protokół 

naprawy gwarancyjnej. 

16) Sile wyższej – oznacza to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 

i zapobieżenia, na którego zaistnienie i przebieg nie ma wpływu żadna ze stron Umowy, 

a które jednocześnie ma wpływ na terminową realizację przedmiotu zamówienia.  

17) Specjaliście – oznacza to osobę wskazaną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 

Umowy. 

18) Systemie – środowisko programowe i techniczne systemu bazy danych, systemów 

operacyjnych, którego dotyczą Usługi świadczone w ramach Umowy. 

19) Zgłoszeniu Gwarancyjnym – przekazanie upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy 

informacji o Błędzie lub Błędzie Krytycznym poprzez przekazanie mu Karty Zgłoszenia 

Gwarancyjnego i poprzez wykonanie innych czynności przewidzianych w Załączniku nr 3. 

20) Kwalifikowanym podpisie elektronicznym – kwalifikowany podpis elektroniczny 

w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 

lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 

transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE 

(Dz.U.UE L z dnia 28 sierpnia 2014 r.) oraz ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016,poz. 1579); 

21) Zleceniu – oznacza to dokument podpisany przez obie Strony będący podstawą do 

wykonania przez Wykonawcę konkretnej Usługi w ramach realizacji Umowy.  

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Usług realizowanych w środowisku technicznym 

Zamawiającego opisanym w Załączniku nr 1, w zakresie opisanym w Załączniku nr 2: 

a) Usługi wsparcia, 

b) Usługi rozwoju. 

2. Wykonawca udzieli gwarancji na Usługi oraz przekazane Produkty na zasadach opisanych w 

Załączniku nr 3. 

3. Wykonawca rozpocznie świadczenie usług wsparcia i rozwoju w terminie …………..(zgodnie z 

ofertą Wykonawcy), nieprzekraczającym 70 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 
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Potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Usług będzie podpisany przez Zamawiającego 

protokół rozpoczęcia realizacji usług. 

4. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do końca okresu świadczenia Usług  

(o których mowa w § 1 pkt 10), przy czym Usługi świadczone będą przez okres 25 miesięcy 

od dnia podpisania protokołu rozpoczęcia realizacji usługi. Przedmiot Umowy, po stronie 

Zamawiającego, będzie realizowany zgodnie z metodyką opisaną w Załączniku nr 7.  

5. W okresie  świadczenia Usług, o których mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo zlecać 

wycenioną wcześniej Usługę, a Wykonawca zobowiązuje się do jej wykonania pomimo 

upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.  

6. Za dzień zawarcia Umowy Strony uznają dzień złożenia podpisów przez przedstawicieli obu 

umawiających się Stron. 

§ 3 

Odpowiedzialność Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem przedmiotu Umowy  i zasadami jego 

realizacji, które zostały opisane w Umowie i wszystkich Załącznikach.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem 

najwyższej profesjonalnej staranności, wymaganej od podmiotu profesjonalnie 

wykonującego usługi w obszarze IT, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej 

i stosowanymi normami technicznymi. 

3. Zamawiający udzieli Wykonawcy informacji oraz udostępni dokumentację znajdującą się 

w posiadaniu Zamawiającego, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna to za konieczne do 

prawidłowej realizacji Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego konsultowania z Zamawiającym zagadnień 

dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 

prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w sposób minimalizujący 

uciążliwość prac dla Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada wiedzę, doświadczenie i narzędzia informatyczne niezbędne do 

prawidłowego wykonania Umowy, 

2) przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez profesjonalny zespół specjalistów 
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3) wskazany zespół specjalistów wykonujący prace na podstawie niniejszej Umowy 

posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania 

Umowy, 

4) każdy z członków zespołu specjalistów, który będzie realizował  następujące 

czynności: prace analityczne, programistyczne, konsultacyjne, konfiguracyjne, 

dokumentacyjne oraz bezpośredniego wsparcia opisane w Załączniku nr 2 jest 

zatrudniony przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, na 

dowód czego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty 

podpisania Umowy, oświadczenie o zatrudnieniu z imienną listą zatrudnionych 

specjalistów zawierającą też okres zatrudnienia. Okres zatrudnienia powinien 

obejmować co najmniej czas obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub 

wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą 

wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny 

potwierdzać. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5) dostarczone przez niego Oprogramowanie będzie zgodne z Umową i będzie 

realizowało wszystkie funkcjonalności opisane w Dokumentacji przy zachowaniu 

określonej w Dokumentacji wydajności. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy, w sposób ciągły, z 

zachowaniem terminów realizacji określonych w harmonogramie. Ciągłość oznacza: 

rozpoczęcie, realizację i zakończenie prac określonych w zleceniu, przez tego samego 

specjalistę lub zespół specjalistów, aż do potwierdzenia ich zakończenia Protokołem 

Odbioru, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w ust. 16. 

9. Wykonawca nie może powierzyć w całości ani w części wykonania przedmiotu Umowy 

osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powierzenie, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim dotyczy podwykonawców zgłaszanych na etapie realizacji Umowy, 

nie zaś podwykonawców, których udział w realizacji Umowy Wykonawca zgłosił w ofercie. 

10. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom, Wykonawca 

odpowiada za czynności wykonane przez podwykonawców oraz jego personel jak za 

działania lub zaniechania własne. 

11. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy 

z usług strony trzeciej (Audytora) celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub 

poszczególnych prac objętych Umową. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Audytorowi, posiadającemu pisemne 

upoważnienie udzielone przez Zamawiającego wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w 
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żądanym zakresie oraz udostępnienia i zaprezentowania rezultatów prowadzonych prac, 

jak również zapewnienia możliwości ich kontroli. 

13. Zamawiający ponosi koszty wszelkich przeprowadzanych przez siebie lub na swoje 

zlecenie audytów oraz wszelkich innych kontroli realizacji prac objętych Umową.  

14. Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie merytorycznej realizacji zlecenia zostanie 

wyznaczony wyłącznie jeden ze specjalistów z zespołu realizującego zlecenie.  

15. Wykonawca oświadcza, że skład zespołu specjalistów będzie stały w okresie 

obowiązywania Umowy,  z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w ust. 16.  

16. W uzasadnionych przypadkach takich jak: choroba specjalisty, wypadek losowy, 

rozwiązanie stosunku pracy specjalisty z Wykonawcą lub podwykonawcą, Wykonawca 

może wystąpić o zmianę specjalisty na innego. W takiej sytuacji uzasadnienie pisemnej 

zmiany specjalisty powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w terminie do 3 dni 

roboczych od momentu zaistnienia jednego ze zdarzeń wymienionych w zdaniu 

poprzedzającym. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Okres zatrudnienia 

Specjalisty, o którym mowa musi obejmować co najmniej czas od dnia włączenia tego 

specjalisty do zespołu przez pozostały okres obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 

2 ust. 4 . 

17. W przypadku zmiany specjalisty podejmującego Zlecenie, o którym mowa w ust. 16, 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt transfer wiedzy między 

specjalistą przerywającym realizację zlecenia a specjalistą, który będzie je kontynuował, 

z zastrzeżeniem ust. 18. Przekazanie wiedzy powinno być wykonane w sposób 

zapewniający ciągłość realizacji zlecenia. 

18. W sytuacji przerwania realizacji Zlecenia przez specjalistę Wykonawcy i jednocześnie 

konieczności zapewnienia przez Zamawiającego ponownego transferu wiedzy dla potrzeb 

kontynuacji obsługi zlecenia przez innego specjalistę Wykonawcy, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo odliczenia od należnego wynagrodzenia za zlecenie równowartości co 

najmniej 4 roboczogodzin, nie więcej jednak niż równowartość 16 roboczogodzin od 

godzin wskazanych na odpowiednim formularzu Zlecenia. 

19. Wykonawca zostanie powiadomiony w terminie do 3 dni roboczych o proponowanym 

pomniejszeniu wartości Zlecenia, o którym mowa w ust. 18. 

20. Strony mogą w drodze odrębnych uzgodnień doprecyzować liczbę godzin, o których mowa 

w ust. 18. W przypadku braku zgody co do precyzowania liczby godzin, o jej liczbie 

decyduje Zamawiający. 

21. Wszelkie uzgodnienia między Wykonawcą a Zamawiającym związane z pomniejszeniem 

wartości Zlecenia w związku z ust. 18 – 20 zostaną zapisane w Protokole Odbioru.  
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22. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów 

z wykonanych Usług. Raport ma być dostarczony w ostatnim dniu roboczym miesiąca i 

powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów ze 

strony Wykonawcy.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Raportu Końcowego 

z wszystkich wykonanych Usług, za okres od dnia podpisania Umowy. Raport powinien być 

dostarczony najpóźniej w dniu podpisania ostatniego Protokołu Odbioru z wynikiem 

pozytywnym i powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania 

dokumentów ze strony Wykonawcy.  

24. Raporty, o których mowa w ust. 22 i 23 zostaną przygotowane w formacie 

MS Excel - zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 13. Strony mogą uzgodnić 

inny format, w tym zawartość informacyjną. 

25. Zamawiający oświadcza, że jest świadom, że realizacja przedmiotu Umowy wymaga jego 

współpracy z Wykonawcą i zobowiązuje się do udostępniania Wykonawcy wszelkich 

wyjaśnień niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Jeżeli Strony nie zdefiniowały 

danego działania niezbędnego dla prawidłowej realizacji Umowy, jako obowiązku 

Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca.  

26. Osobami upoważnionymi do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Umowy, 

działających w trybie reprezentacji każdej ze Stron są: 

a)  w imieniu Zamawiającego: 

 Pani/Pan ……………….. 

 Pani/Pan ……………….. 

b) w imieniu Wykonawcy: 

 Pani/Pan ………….., 

 

Każda ze Stron może zmienić osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do 

podpisywania dokumentów związanych z realizacją Umowy, co nie stanowi istotnej 

zmiany Umowy, poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, podpisane w trybie 

reprezentacji Strony. 

27. Koordynatorem Umowy (Kierownikiem Projektu) jest ze strony:  

a) Zamawiającego: 

 Pani/Pan: ………….. 

 Adres e-mail: ......................... 

Telefon stacjonarny: …………., telefon gsm: ……………. 
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Zamawiający może zmienić koordynatora co nie stanowi istotnej zmiany Umowy, poprzez 

pisemne powiadomienie drugiej Strony, podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentacji Strony. 

 

b) Wykonawcy:  

 Pani/Pan: ………….. 

 Adres e-mail: ………….. 

 Telefon stacjonarny: ………….. telefon gsm: ………….. 

Wykonawca może zmienić koordynatora na zasadach określonych w ust. 16.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2, nie 

może przekroczyć  ……… zł brutto,  (słownie: …………………..), w tym VAT 23%, przy czym: 

a) za Usługi,  o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a wartość wynagrodzenia  wynosi ……………. zł 

brutto, (słownie: …………….), 

b) za Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b wartość wynagrodzenia nie może 

przekroczyć ……………. zł brutto, (słownie: …………….). 

2. Kwoty wymienione w niniejszym paragrafie zawierają wszystkie koszty, jakie powstaną 

w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym podatki i inne opłaty przewidziane 

prawem.  

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1, przenosi na Zamawiającego 

całość autorskich praw majątkowych lub udzieli licencji, do wszystkich Produktów 

wytworzonych w ramach Umowy, o których mowa w Załączniku nr 2, stanowiących utwór 

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

(t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 880),  na warunkach określonych w Załączniku nr 12.  

4. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Produktów, w ramach 

wynagrodzenia określonego w ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne 

prawo do wykonywania prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego, określonego w art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na 

warunkach określonych w Załączniku nr 12. 
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§ 5 

Płatności 

1. Strony ustalają, że płatności za prace, o których mowa w § 2, będą realizowane na podstawie 

poprawnie wystawionych faktur, przy czym: 

a) faktury za Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a będą wystawiane w okresach 

miesięcznych z dołu za każdy ukończony miesiąc świadczenia usługi, przy cenie za miesiąc 

świadczenia Usługi: ………….zł (słownie: …………………) 

b) faktury za Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b będą wystawiane na podstawie 

Protokołów Odbioru z wynikiem pozytywnym, o których mowa w § 6. Strony ustalają, że 

kwota wynagrodzenia będzie naliczana w oparciu o roboczogodziny wykazane w Protokole 

Odbioru.  

2. Stawka za jedną godzinę pracy Wykonawcy (roboczogodzinę), o której mowa w ust. 1 lit b) 

wynosi ………….zł (słownie: …………………) 

3. Strony ustalają, że liczba godzin zleconych w ramach usług rozwoju, w czasie trwania 

Umowy będzie wynosiła co najmniej 200 godzin, nie więcej jednak niż 1 000 godzin.  

4. W przypadku nie wyczerpania w okresie 25 miesięcy przez Zamawiającego puli godzin, o 

której mowa w ust. 3, dopuszcza się przedłużenie okresu obowiązywania Umowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 4,  o okres do 12 miesięcy z pozostałą maksymalną do wyczerpania pulą 

godzin, z uwzględnieniem ust. 6.  

5.  W przypadku wystawiania faktur za niepełny miesiąc, kwoty, o których mowa w ust. 1 lit. 

a, zostaną wyliczone proporcjonalnie do ilości dni, przez które były świadczone Usługi w 

danym miesiącu. 

6.  W przypadku przedłużenia Umowy na zasadach, o których mowa w ust. 4, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość przeznaczenia części, ale nie więcej niż 60% pozostałej do 

wydatkowania kwoty z wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 na świadczenie usług 

wsparcia. Pozostała część tej kwoty przeznaczona będzie na usługi rozwoju. 

7. Dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie świadczenia usług rozwoju, liczba 

godzin będzie wykorzystana w oparciu o zasady wyceny czasowej usług, opisane w 

Załączniku nr 4 i zasady zlecania usług opisane w Załączniku nr 5. 

8. W przypadku nie wykorzystania całkowitej kwoty Umowy, w zakresie dotyczącym, 

świadczenia Usług, o których mowa w Załączniku nr 2, Wykonawca nie może domagać się 

wynagrodzenia wynikającego z różnicy pomiędzy całkowitą wartością zleceń wykazanych w 

Raporcie Końcowym a łączną kwotą, o której mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem minimalnej 

liczby godzin, o której mowa w ust. 3. 
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9. Wykonawca wystawi fakturę po otrzymaniu od Zamawiającego  podpisanego Protokołu 

Odbioru z wynikiem pozytywnym, zgodnie z procedurą odbioru opisaną w § 6. 

10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku … ____ 

nr konta bankowego_.............___, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

11. Dla usług rozwoju, przed wystawieniem faktury konieczne jest podpisanie przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym. 

12. W przypadku zmiany rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy 

podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem 

nowego numeru rachunku i nazwy banku. (Zamiana numeru rachunku nie stanowi istotnej 

zmiany umowy i może być dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia). 

13. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie 21-

dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.  

14. Termin płatności uważa się za dotrzymany, jeżeli w ostatnim dniu terminu płatności zostanie 

obciążony rachunek Zamawiającego. 

15. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać zapłaty odsetek 

ustawowych za każdy dzień opóźnienia począwszy od następnego dnia po upływie terminu 

płatności do dnia obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

§ 6 

Procedura przekazania i odbioru prac 

1. Procedura przekazania i odbioru prac odnosi się do Usług wymienionych w Załączniku nr 2. 

Procedurze odbioru podlegają wszystkie Produkty będące efektem realizacji Zlecenia. 

2. Dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie, muszą być przedkładane w formie 

pisemnej opatrzonej podpisami osób, o których mowa w § 3 ust. 26. Strony dopuszczają 

składanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem 

skrytki ePUAP, przy czym dokumenty składane tą drogą powinny być opatrzone 

Kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.  

3. Dane adresowe 

1) Wykonawca będzie dokonywał dostawy przedmiotu Umowy oraz protokołów 

i innej korespondencji związanej realizacją niniejszej Umowy na adres: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, z dopiskiem „Departament Rozwoju 

Systemów Informatycznych, eKancelaria”, a w przypadku korespondencji 

elektronicznej na adres: fundusz@nfosigw.gov.pl lub za pośrednictwem skrytki 

ePUAP: Elektroniczną Skrzynkę Podawczą NFOŚiGW (/rm5eox834i/ESP) i 

mailto:fundusz@nfosigw.gov.pl
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dopiskiem w temacie korespondencji: „Departament Rozwoju Systemów 

Informatycznych, eKancelaria” 

2) Zamawiający będzie dostarczał protokoły i inną korespondencję związaną 

z realizacją niniejszej Umowy na adres: 

……………………………………………………………………………. 

a w przypadku korespondencji elektronicznej: …………………………. lub za 

pośrednictwem skrytki ePUAP: ………………………….. 

Dopuszczalna jest zmiana powyższych danych adresowych, co nie stanowi 

istotnej zmiany Umowy, przez pisemne powiadomienie drugiej Strony, 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Strony. 

4. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu realizacji Zlecenia przedstawi Zamawiającemu 

Protokół Przekazania, który stanowi zawiadomienie o zakończeniu realizacji usługi, co jest 

równoznaczne ze zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru Produktów. Wzór 

Protokołu Przekazania zawiera Załącznik nr 10. Dla Usług, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a 

dokument Zlecenia nie jest wymagany. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania do odbioru Produktów pozbawionych Błędów 

i Błędów Krytycznych. 

6. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji Zamawiającemu 

bezbłędnie i prawidłowo działającego Produktu będącego przedmiotem odbioru. Termin 

takiej prezentacji zostanie uzgodniony przez Strony. Prezentacja odbywać się będzie w 

siedzibie Zamawiającego, a Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego 

dodatkowego wynagrodzenia w tego tytułu. 

7. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru, poprzez przetestowanie 

lub zweryfikowanie zgodności Produktów z przekazanymi Wykonawcy wymaganiami, 

w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Przekazania. Strony w Protokole 

Przekazania mogą ustalić inny termin przeprowadzenia odbioru Produktów. 

8. Za datę wykonania Produktów będących wynikiem Zlecenia uznaje się datę otrzymania 

przez Zamawiającego Protokołu Przekazania, pod warunkiem, że późniejszy Protokół 

Odbioru zostanie podpisany z wynikiem pozytywnym. Wzór Protokołu Odbioru stanowi 

Załącznik nr 11. 

9. Podpisany przez Zamawiającego Protokół Obioru z wynikiem pozytywnym stanowi 

potwierdzenie odbioru Produktów. 

10. Protokół Odbioru, zostanie przesłany listem poleconym (lub inną drogą, wskazaną w ust. 3) 

w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania, na adres siedziby Wykonawcy. 
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11. Protokół Odbioru z wynikiem pozytywnym, sporządzony i podpisany na zasadach 

określonych w ustępach poprzedzających, stanowi dowód prawidłowej i kompletnej 

realizacji Zlecenia. 

12. Specjalnym przypadkiem Protokołu Odbioru jest Protokół Odbioru Końcowego. Podpisany 

przez Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego stanowi uznanie, że przedmiot Umowy 

został należycie wykonany. 

13. W przypadku podpisania Protokołu Odbioru z wynikiem negatywnym Strony uznają 

Produkty za nieodebrane, a Protokół Przekazania staje się bezskuteczny. W takim przypadku 

procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień 

niniejszego paragrafu. 

14. W przypadku podpisania Protokołu Odbioru z wynikiem negatywnym Wykonawca 

w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Odbioru usunie Błędy i Błędy 

Krytyczne wyspecyfikowane w Protokole Odbioru i ponownie zgłosi produkty Zlecenia do 

odbioru. Za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego, uwzględniającego 

wszystkie uwagi i zastrzeżenia umieszczone w Protokole Odbioru z wynikiem negatywnym. 

Strony w Protokole Odbioru mogą ustalić inny termin wypełnienia warunków. 

 

§ 7 

Kary umowne, odstąpienie od Umowy 

1. Strony zastrzegają karę umowną za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przedmiotu 

Umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) w przypadku niewykonania usługi rozwoju w terminie określonym w formularzu 

Zlecenia, o którym mowa w Załączniku nr 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną 300,00 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia, 

2) w przypadku, gdy Zamawiający w czasie realizacji procedury odbioru, dla Zleceń, których 

łączny czas realizacji określony w formularzu Zlecenia wynosi mniej niż 5 dni roboczych, 

stwierdzi wystąpienie większej niż 4 Błędów Krytycznych, Wykonawca zapłaci kwotę 

200,00 zł za każdy następny Błąd Krytyczny ponad liczbę stwierdzonych 4 Błędów 

Krytycznych.  

3) W przypadku, gdy Zamawiający w czasie realizacji procedury odbioru, dla Zleceń, 

których łączny czas realizacji określony w formularzu Zlecenia wynosi co najmniej 5 dni 

roboczych, stwierdzi wystąpienie większej niż 6 Błędów Krytycznych, Wykonawca 

zapłaci 500,00 zł za każdy następny Błąd Krytyczny ponad liczbę stwierdzonych 6 Błędów 

Krytycznych. 
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4) W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi oświadczenia o zatrudnieniu zespołu 

specjalistów, spełniających warunki, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 4, w ciągu 7 dni od 

daty podpisania Umowy lub zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego żądania, 

Wykonawca zapłaci karę umowną 1 000,00 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie w takim przypadku prawo do odstąpienia od 

Umowy w trybie opisanym w ust. 2 pkt 2. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna 

z poniższych sytuacji: 

1) Wykonawca nie zapewni zespołu specjalistów zgodnie z postanowieniami § 3. 

2) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub nie 

wywiąże się z obowiązków określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający 

uprzednio wezwie Wykonawcę do zaniechania dalszych naruszeń i przywrócenia stanu 

zgodnego z Umową określając dodatkowy termin na czynności naprawcze, nie krótszy 

niż 14 dni kalendarzowych. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy niezwłocznie, powiadamiając Wykonawcę o tym 

fakcie na piśmie. 

3) Zamawiający podpisał, co najmniej 3 Protokoły Odbioru z wynikiem negatywnym dla 

jednego Zlecenia lub Wykonawca odmówił usunięcia błędów wykazanych w czasie 

przeprowadzenia procedury odbioru. 

4) Zamawiający podpisał łącznie, co najmniej 6 Protokołów Odbioru z wynikiem 

negatywnym. 

5) Wykonawca nie zwrócił Zamawiającemu wypełnionego formularza wyceny czasowej w 

terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania.  

6) Strony trzykrotnie nie uzgodnią wyceny czasowej usługi lub terminu jej wykonania, 

zgodnie z zasadami wyceny czasowej opisanymi w Załączniku nr 4, w wyniku, czego nie 

dojdzie do realizacji Zlecenia. 

7) Opóźnienie w realizacji Zlecenia przekroczyło 30 dni kalendarzowych w stosunku do 

uzgodnionego przez Strony terminu realizacji, określonego w formularzu 

przedmiotowego Zlecenia. 

8) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub został wydany nakaz zajęcia majątku 

Wykonawcy. 

9) Zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
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3. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia wystąpienia jednej z sytuacji, o której mowa w ustępie poprzednim. 

4. Każdorazowo w przypadku podjęcia realizacji Usługi wykonywanej w ramach Umowy przez 

osobę nie wymienioną na liście przekazanej zgodnie z § 10 ust. 7, z zastrzeżeniem § 3 ust. 

16, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo 

do wynagrodzenia z tytułu wykonanych Zleceń, które zostały odebrane Protokołami 

Odbioru z wynikiem pozytywnym. Zamawiający nabywa majątkowe prawa 

autorskie/licencje do Oprogramowania i Produktów, na zasadach określonych w Załączniku 

nr 12. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić 

Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z realizacją Umowy. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający zamierza odstąpić od Umowy, zobowiązany jest do 

przesłania Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, listem poleconym za 

zwrotnym poświadczeniem odbioru. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej 

w wysokości 20% kwoty określonej w § 4 ust. 1. 

9. W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 9, podczas wykonywania 

przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10% kwoty, określonej w § 4 ust. 1, za każdy przypadek 

stwierdzonego naruszenia zasad. 

10. Kary umowne określone w Umowie mogą być naliczane niezależnie od siebie. 

11. Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie pieniężnej. 

12. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary 

umownej, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

13. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia lub odstąpienia 

od Umowy. 

§ 8 

Zabezpieczenie Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w trybie Art. 148 ust. 

1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w wysokości 5% kwoty brutto określonej 

w § 4 ust. 1 Umowy, tj. w wysokości ……………… zł (słownie: ………………..). Zabezpieczenie 
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należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego 

za należycie wykonany. 

3. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej Zamawiający zwróci 

zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, gwarancja musi obejmować jednoznaczne i bezwarunkowe 

zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy zabezpieczenia na rzecz Zamawiającego w terminie 

obowiązywania gwarancji, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w którym powołał się on na 

fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy, bez konieczności 

wykazywania jakichkolwiek podstaw odpowiedzialności Wykonawcy. Zamawiający nie 

dopuszcza wprowadzenia do gwarancji jakichkolwiek postanowień, które utrudniają lub 

uniemożliwiają skorzystanie przez Zamawiającego z ustanowionego zabezpieczenia i 

dokonanie wypłaty żądanej sumy w okresie obowiązywania gwarancji. W szczególności 

Zamawiający uzna zabezpieczenie za niewniesione, jeżeli: 

1) gwarancja będzie uzależniać wypłatę sumy zabezpieczenia od wykazania 

materialnych przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy lub; 

2) gwarancja będzie uzależniać wypłatę sumy zabezpieczenia od spełnienia formalnych 

warunków zapłaty innych niż zmierzające do ustalenia formalnego umocowania osób 

działających w imieniu Zamawiającego do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z 

żądaniem wypłaty kwoty zabezpieczenia. 

 

§ 9 

Poufność 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od 

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 
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zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej zwanymi dalej 

„dane poufne”. 

2. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 

poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

3. Obowiązek ten wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po odstąpieniu od Umowy. 

4. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki 

łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych 

poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych 

osobowych powierzonych do przetwarzania,  przed dostępem osób trzecich 

nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią. 

§ 10 

Zabezpieczenie danych osobowych 
 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922), zwanej w dalszej tego 

paragrafu Ustawą, przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do 

realizacji Umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza Wykonawcy do 

przetwarzania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa 

w szczególności w art. 36 – 39 a Ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 

100, poz. 1024): 

1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;  
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2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony 

jako wysoki; 

3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 

danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 

umową, Ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

6. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych dopuszczone mogą być jedynie osoby 

upoważnione przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 7. 

7. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu listę osób, które będą dopuszczone do przetwarzania powierzonych 

danych osobowych. Każdorazowa zmiana tych osób wymaga poinformowania 

Zamawiającego. Strony mogą uzgodnić inny termin przedstawienia tej listy. 

8. Upoważnieni przez Wykonawcę specjaliści będą mogli przetwarzać powierzone dane 

osobowe tylko i wyłącznie przy użyciu indywidualnie przypisanych kont użytkownika 

nadanych im przez Zamawiającego. Udostępnianie indywidualnie przypisanych kont 

użytkownika osobom innym niż wskazane w ust. 7 będzie traktowane jako naruszenie 

warunków Umowy. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się kontroli przeprowadzonej przez Administratora 

danych, na jego żądanie, w zakresie warunków przetwarzania powierzonych danych 

osobowych. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

11. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po ustaniu celu powierzonego przetwarzania 

danych określonego w Umowie, usunąć lub zwrócić wszelkie dane osobowe oraz usunąć ich 

kopie. 
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§ 11 

Pozostałe postanowienia Umowy 

1. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.  

2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o zmianie formy organizacyjno-

prawnej, zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub podjęciu postępowania układowego 

(ugodowego) oraz o innych istotnych zmianach sytuacji prawnej i danych rejestrowych 

mających wpływ na realizację Umowy.  

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy, które zostało spowodowane wystąpieniem siły wyższej. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu 

zdarzeń Siły wyższej. 

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Każda zmiana, o której 

mowa w § 3 ust. 16, 26, 27, § 5 ust. 4, § 6 ust. 3 i § 11 ust. 10 traktowana jest jako 

dopuszczalna zmiana umowy.  

6. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, 

rozwiązywane będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku możliwości 

rozwiązania sporu w drodze porozumienia, spory wynikające ze stosowania Umowy 

poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

9. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenia realizacji prac dotyczące Usług opisanych 

w Załączniku nr 2 z zastrzeżeniem §5 ust. 3. 

10. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy, poprzez odpowiednią zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002, Nr 200 poz. 1679),  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
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- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, o kwotę wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej 

wymienionych zmian. 

11. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 10, odpowiednia zmiana 

wynagrodzenia może nastąpić za zgodą stron, w drodze negocjacji, przy czym: 

1) negocjacje będą się mogły rozpocząć po dniu opublikowania zmian przepisów 

będących podstawą negocjacji,  

2) w przypadku zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia, pod 

pojęciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, należy rozumieć sumę wzrostu 

kosztów Wykonawcy umowy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 

poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania 

(w momencie wejścia w życie zmiany) części zamówienia, do wysokości 

wynagrodzenia minimalnego, obowiązującej po zmianie przepisów lub jej 

odpowiedniej części, dla osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat, 

3) w przypadku zmiany dotyczącej zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

zdrowotnym albo wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, pod pojęciem „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”, należy rozumieć 

sumę wzrostu kosztów Wykonawcy umowy oraz drugiej strony umowy o pracę lub 

innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia 

dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub 

na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą 

fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji 

pozostałej do wykonania (w momencie wejścia w życie zmiany) części zamówienia, 

przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. W przeciwnym wypadku Zamawiający będzie traktował powyższe 

jako naruszenie postanowień Umowy. 

13. W przypadku zakwalifikowania kosztów przedmiotu Umowy w ramach projektu Pomocy 

Technicznej POIiŚ, przedmiot umowy zostanie zrefundowany ze środków 
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Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie 

z „Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020”. 

 

 

 

 ZA WYKONAWCĘ      ZA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

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

 

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



 

 21 

Zestawienie załączników: 
 

Załącznik nr 1 – Opis środowiska Zamawiającego 

Załącznik nr 2 – Szczegółowy zakres usług. 

Załącznik nr 3 – Warunki gwarancji 

Załącznik nr 4 – Zasady wyceny czasowej usług. 

Załącznik nr 5 – Zasady zlecania i świadczenia usług. 

Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące osób realizujących umowę. 

Załącznik nr 7 – Metodyka pracy 

Załącznik nr 8 – Wzór formularza wyceny czasowej 

Załącznik nr 9 – Formularz zlecenia 

Załącznik nr 10 – Protokół Przekazania 

Załącznik nr 11 – Protokół Odbioru 

Załącznik nr 12 – Licencje i prawa autorskie 

Załącznik nr 13 – Sprawozdanie miesięczne 

Załącznik nr 14 – Sprawozdanie końcowe. 

  
 


