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DDZ/41/2017 

 

Część II SIWZ 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

 
 

Umowa została zawarta zgodnie z warunkami SIWZ i ofertą Wykonawcy nr ……, w wyniku 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr DDZ/41/2017,  

w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).  

  

§ 1 

 Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie weryfikacji raportów z realizacji umów 

sprzedaży jednostek AAU za lata 2017-2021, w tym:  

- weryfikacji 8 Rocznych raportów z wykonania Planu Zazieleniania opracowanych za 

rok: 2017 (2), 2018 (2), 2019 (2), 2020 (1), 2021 (1),  

- weryfikacji 4 Końcowych raportów z wykonania Planu Zazieleniania w latach: 2018 

(2), 2021 (1), 2022 (1), 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Umowy.  

      § 2 

Termin i warunki realizacji umowy 

 

1. Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 17.06.2022 r.  

2. W wyniku przeprowadzenia każdej weryfikacji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu opinię z weryfikacji każdego Raportu rocznego z realizacji 

umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji oraz opinię z weryfikacji każdego 

Końcowego raportu z realizacji umowy sprzedaży jednostek przyznanej emisji (dalej: 

Opinia). Zakres Opinii i terminy ich sporządzenia oraz przedłożenia Zamawiającemu 

określa Opis przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3 

Charakterystyka i obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność, wiedzę, kompetencje i doświadczenie 

niezbędne do należytego wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

zamówienie z zachowaniem należytej staranności wymaganej przy tego typu usługach, 

zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej  

działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby personalne oraz organizacyjne 

potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamówienie będzie realizował zespół  

składający się z minimum 5 osób w tym Kierownika.  

3. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach (w szczególności w sytuacjach losowych 

takich jak np. choroba, ustanie stosunku pracy z Wykonawcą, itp.) ma prawo w trakcie 
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trwania Umowy, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, do zmiany osób 

wchodzących w skład zespołu, które realizują zamówienie, pod warunkiem, że osoba 

zastępująca będzie miała wiedzę, doświadczenie i kompetencje nie gorsze (nie mniejszą 

liczbę punktów) niż osoba zastępowana i Zespół łącznie będzie miał wiedzę, 

doświadczenie i kompetencje nie gorsze (nie mniejszą liczbę punktów) niż przed zmianą, 

wg zasad określonych w dokumentacji postępowania i w załączniku nr 2 do Umowy. 

4. Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie czynności 

niezbędne do wykonania zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego  

na piśmie, o każdej zmianie postanowień statutu lub innego dokumentu stanowiącego 

podstawę utworzenia i działania Wykonawcy, o każdym toczącym się postępowaniu 

naprawczym, upadłościowym, likwidacyjnym oraz o innych okolicznościach, 

stanowiących zagrożenie możliwości wykonania Umowy w sposób zgodny z jej 

warunkami. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, udostępnić mu lub 

wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy. W tym celu Wykonawca 

umożliwi osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolowanie lub zbadanie 

dokumentacji dotyczącej wykonywania Umowy oraz sporządzenie z niej kopii.  

7. Wykonawca zapewnia, że poziom usług wchodzących w zakres przedmiotu Umowy,  

o którym mowa w § 2, będzie zgodny z opisem wymagań zamieszczonych w Załączniku  

nr 1 do Umowy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie, zasady rozliczeń 

 

1. Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi nie więcej niż 

................... PLN (słownie: ....................) brutto.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, będzie płatne odpowiednio za faktyczną liczbę 

wykonanych weryfikacji Raportów rocznych i weryfikacji Końcowych Raportów, przy 

cenie: 

- za weryfikację jednego Raportu rocznego w kwocie     …………….. złotych brutto; 

- za weryfikację jednego Końcowego Raportu w kwocie …………….. złotych brutto. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, w tym wszelkie podatki i 

należności publicznoprawne oraz przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw 

autorskich, o których mowa w § 9 ust. 2. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewem na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy o nr ………………………., według następującego 

harmonogramu (odrębnie dla każdego weryfikowanego roku): 

a)  30 % wynagrodzenia brutto dla danego weryfikowanego roku oraz weryfikacji 

Końcowego raportu z realizacji umowy sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) 

– po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej i spełniającej wymogi wskazane w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia Opinii wstępnej z weryfikacji, 

b)  70 % wynagrodzenia brutto dla danego weryfikowanego roku oraz weryfikacji 

Końcowego raportu z realizacji umowy sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) 

– po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej i spełniającej wymogi wskazane w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia Opinii z weryfikacji. 
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5. Wynagrodzenie będzie płatne, z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata zostaje uznana za 

dokonaną z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wypłaty. 

6. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie 

14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury. 

7. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji 

Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze 

wskazaniem nowego numeru rachunku. (Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej 

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

 

§ 5 

Zasady współpracy 

 

1. Oświadczenia Stron składane w trakcie realizacji Umowy wymagają formy pisemnej. 

2. Strony dopuszczają wymianę korespondencji telefaksem, pocztą elektroniczną, listem 

poleconym, doręczaną osobiście lub przez posłańca. 

3. Korespondencję, od której uzależniony jest bieg terminów określonych w Umowie, 

dostarcza się w formie listu poleconego, doręcza osobiście lub przez posłańca do kancelarii 

Zamawiającego lub Wykonawcy. O dacie otrzymania korespondencji decyduje data 

wpływu. 

 

§ 6 

(w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę) 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają spośród siebie Lidera 

(pełnomocnika) upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider (pełnomocnik) upoważniony jest 

także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego, do 

przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 

wspólnie Umowę.  

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2, jest …………………………………………….. 

4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. 

5. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Zamawiającemu zostanie 

przedłożona kopia umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami realizującymi wspólnie 

przedmiot Umowy, określająca zakres obowiązków każdego z Wykonawców. 

 

§ 7 

Obowiązki Zamawiającego 

 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. sporządzenia i udostępnienia osobom realizującym Umowę wskazanym przez 

Wykonawcę, Raportów z realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU), 

2.  udostępnienia przedstawicielom Wykonawcy: 

a) Planów Zazieleniania, będących załącznikami do umów sprzedaży jednostek przyznanej 

emisji (AAU), a także innych dokumentów potwierdzających dokonanie przez 

Zamawiającego czynności związanych z realizacją Planu Zazielenienia, 



              

4 

DDZ/41/2017 

b) raportów z monitorowania efektu ekologicznego złożonych przez beneficjentów 

Systemu zielonych inwestycji oraz innych sprawozdań, zestawień sporządzonych na ich 

podstawie, 

c) inne dokumenty, o których mowa w OPZ i z którymi Wykonawca zobowiązany jest się 

zapoznać. 

3. udzielania wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji, 

4. współdziałania z przedstawicielami Wykonawcy w celu zapewnienia sprawnego przebiegu 

realizacji Umowy, a w szczególności do: 

a) ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości przedstawicieli Wykonawcy  

w sprawach prawidłowości, rzetelności i jasności przedstawionej do weryfikacji wersji 

Raportów z realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU), 

b) korygowania Raportów z wykonania Planów Zazieleniania stanowiących załączniki do 

umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) w zakresie, w którym Strony będą 

przekonane o celowości i zasadności wprowadzenia zmian, 

5. zgłoszenia uwag do otrzymanych od Wykonawcy Opinii wstępnych oraz ustalenia sposobu 

uwzględnienia korekt w raportach z realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej 

emisji (AAU), w terminach i trybie przewidzianym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

6. terminowego realizowania płatności na rzecz Wykonawcy, o ile zostały spełnione przez 

Wykonawcę warunki wynikające z Umowy, upoważniające go do żądania takich płatności. 

 

§ 8 

 

 Odpowiedzialność Wykonawcy 

 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności: 

1. z tytułu niewykrycia nieprawidłowości w raportach z monitorowania osiągniętych efektów 

ekologicznych przedkładanych przez beneficjentów Systemu zielonych inwestycji, jeżeli 

pomimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności nie można było ich wykryć, 

gdyż losowo wybrane próby nie wskazywały na istnienie tych nieprawidłowości, 

2. za niewykonanie zleconych prac w przypadku nie udostępnienia przez Zamawiającego 

wszystkich żądanych danych, o których mowa w § 7 ust. 2 lit. a i b. 

 

§ 9 

 

Prawa własności intelektualnej 

 

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu każdej Opinii, Wykonawca przenosi do niej  

na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, 

autorskie prawa majątkowe powstałe w wyniku jej wykonania, na następujących polach 

eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie całości lub fragmentów utworu poprzez: drukowanie, 

kopiowanie, wytwarzanie techniką drukarską, wprowadzanie do pamięci komputera, 

skanowanie, nagrywanie na elektroniczne nośniki informacji: CD, DVD, pen-drivy; 

b) obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu lub jego fragmentów poprzez: 

wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozdawanie egzemplarzy, rozpowszechnianie w 

ramach akcji informacyjnych i promocyjnych, w szczególności dotyczącej działalności 

Zamawiającego; 
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c) rozpowszechniania całości lub części utworu w inny sposób poprzez: wprowadzanie do 

internetu lub do innych sieci komputerowych, publiczne wystawianie, wyświetlanie, 

wykorzystanie utworów lub ich elementów w dziełach wizualnych lub 

audiowizualnych, publikacja na platformach cyfrowych, w technice on demand (VOD).  

2. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi  

na Zamawiającego prawo zależne oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego określone w art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji o których mowa w ust. 1. Wynagrodzenie, o 

którym mowa w §4 niniejszej Umowy, obejmuje również przeniesienie  

na Zamawiającego praw, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot niniejszej Umowy, nie będzie w niczym i przez 

nikogo ograniczony, jest oryginalną kreacją, oraz jest wolny od wad prawnych. 

 

§ 10 

Poufność 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności odnośnie wszelkich informacji 

uzyskanych w jakiejkolwiek formie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej podczas realizacji niniejszej Umowy – zarówno w okresie jej 

trwania, jak i w ciągu 15 lat po jej zakończeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w przechowywaniu  

i transporcie informacji objętych poufnością. 

3. Ujawnienie informacji poufnych nastąpić może wyłącznie za zgodą Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzednio wyrażoną na piśmie. 

4. Wszelkie informacje poufne ujawnione Wykonawcy przez Zamawiającego zostaną 

zwrócone lub zniszczone niezwłocznie po zrealizowaniu przedmiotu umowy lub  

na żądanie Zamawiającego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Wykonawca może zatrzymać kopię informacji poufnych niezbędne do celów 

archiwizacji lub kontroli jakości.  

 

§ 11 

Dane kontaktowe 

 

1. W celu umożliwienia Stronom należytego wykonania Umowy, Strony postanawiają,  

że wszelkie doręczenia i powiadomienia pomiędzy nimi będą dokonywane na adres: 

dla Zamawiającego: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3A 

02-673 Warszawa 

dla Wykonawcy: 

…….. 

2. Osobami wskazanymi do współpracy między Stronami są: 

ze strony Zamawiającego: 

…………………………. 

ze strony Wykonawcy: 

………… 
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3. Zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 będą następowały za 

pisemnym powiadomieniem Stron i nie stanowią zmiany Umowy. 

 

 

§ 12 

Wykonanie umowy 
. 

Umowę uznaje się za wykonaną po prawidłowym wykonaniu prac, zgodnie  

z harmonogramem oraz po wypłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4. 

 

§ 13 

Zmiany Umowy 

 

1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

i mogą być dokonane tylko za zgodą obu stron, w granicach uregulowań art. 144 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych (Pzp). 

2. Strony przewidują możliwość zmian Umowy w następujących sytuacjach:  

1) poprzez odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 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 zdrowotne  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, o kwotę wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej wymienionych 

zmian. 

2) zmiany składu osobowego zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 2, w przypadku i na 

zasadach określonych w § 3 ust. 3. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, odpowiednia zmiana 

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

a) negocjacje będą się mogły rozpocząć po dniu opublikowania zmian przepisów będących 

podstawą negocjacji, 

b) 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, 

c) 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 
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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. 

4. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego 

wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma 

bezpośredni wpływ na wzrost kosztów wykonania zamówienia oraz określić stopień, w 

jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

5.  Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia  

w przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1, jeżeli obniżają one koszty 

wykonania zamówienia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o takich zmianach, w zakresie 

o którym mowa w ust. 2 pkt 1, które obniżają koszty wykonania zamówienia. Wykonawca 

przedstawia wszelkie dokumenty niezbędne dla określenia obniżki ww. kosztów. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Wykonawca 

powoływał się, 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 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. W przypadku konieczności zwiększenia w trakcie obowiązywania umowy liczby raportów 

do weryfikacji w wyniku wydłużenia terminu realizacji umów AAU wskazanych w OPZ, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy w zakresie zwiększenia liczby 

raportów do weryfikacji przez Wykonawcę lub zmianę terminu realizacji umowy. 

Proporcjonalnie do zmiany liczby raportów ulegnie zwiększeniu wynagrodzenie 

Wykonawcy. Kwota, o którą zwiększone może być wynagrodzenie stanowiła będzie 

iloczyn kwoty wskazanej w § 4 ust. 2 i liczby, o którą zwiększy się liczba raportów do 

weryfikacji, z zastrzeżeniem, że wartość umowy określona w § 4 ust 1 zwiększy się o 

mniej niż 10%. 

9. W przypadku wydłużenia okresu realizacji umów AAU wskazanych w OPZ, Zamawiający 

dopuszcza wydłużenie umowy z Wykonawcą o czas niezbędny na wykonanie weryfikacji 

zwiększonej liczby raportów 

10. W przypadku konieczności zmniejszenia w trakcie obowiązywania umowy liczby 

raportów do weryfikacji w wyniku zmiany umowy AAU, zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmiany umowy w zakresie zmniejszenia liczby raportów do weryfikacji przez 

Wykonawcę. Proporcjonalnie do tej zmiany zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie 

Wykonawcy. Kwota, o którą zmniejszone zostanie wynagrodzenie, stanowiła będzie 

iloczyn kwoty wskazanej w § 4 ust. 2 i liczby o którą zmniejszy się liczba raportów do 

weryfikacji, z zastrzeżeniem, że wartość umowy określona w § 4 ust 1 zmniejszy się nie 

więcej niż o 10%. 

11. Dopuszczalna zmiana terminów przekazywania dokumentów lub uwag, o których mowa 

w punkcie 4 Części 3 SIWZ (OPZ) następuje na warunkach i w trybie tam określonym. 

 

§ 14 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych w następujących 

przypadkach: 

a) w razie opóźnienia w wykonywaniu zamówienia wskazanego w § 2 Umowy zgodnie  
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z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % płatności należnej za faktyczną 

weryfikację Raportów rocznych i Końcowych raportów w danym roku wg ceny 

jednostkowej za weryfikację określonej w § 4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w 

stosunku do terminów określonych w OPZ. 

b) jeśli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 przekroczy 14 dni, zamawiający ma prawo  

do odstąpienia od Umowy z prawem żądania kary umownej w wysokości 20 % 

maksymalnego całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. W przypadku 

powstałej szkody przekraczającej wysokość kary umownej, o której mowa w lit.. a) i 

b), Zmawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 

ogólnych.  

c) zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy 

Wykonawca w sposób istotny naruszy postanowienia niniejszej Umowy w tym jej 

załączników, a naruszenie to może skutkować niewywiązaniem się Zamawiającego ze 

zobowiązań wynikających z umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU), 

których dotyczy niniejsza Umowa. W przypadku odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego uzasadnionej istotnym naruszeniem postanowień Umowy przez 

Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 20 % 

maksymalnego całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, 

2. Kary umowne wymienione w ust. 1 pkt. a i pkt. c powyżej nie kumulują się.   

3. Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa.  

4.  Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 10 dni od otrzymania 

noty obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.   

5. Zamawiający ma możliwość potrącania należnych mu wierzytelności z tytułu kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub dochodzić z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ....................... 

w wysokości 5 % wartości brutto niniejszej umowy, tj. na kwotę …………............ zł 

(słownie:……………..). 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 

ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym kwota pozostawiona na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady, będzie równa 30 % kwoty, o której mowa w ust.1.   

 

§ 16 

Spory 

 

1.  Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z  Umowy powinny być 

rozwiązywane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami. 

2.  W przypadku nierozwiązania sporu w drodze negocjacji, będzie on rozstrzygany przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3.  W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  
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§ 17 

 

Ochrona 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) 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 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;  

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 ochronie danych osobowych 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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§ 18 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT uprawnionym do otrzymywania faktur. 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu. 

3. Postanowienia niniejszej Umowy są jawne. 

4. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz 

otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. 
 

 

 

Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Wymagania dotyczące Zespołu osób realizującego Zamówienie 

3. Kopia oferty (Formularz ofertowy) 
 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


