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Część II SIWZ 

Istotne Postanowienia Umowy 

 
 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
(zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze utrzymaniowo-
konserwacyjnym (SAP Maintenance) wykonywanych dla Oprogramowania SAP, z którego 
korzysta Zamawiający na podstawie odrębnych umów licencyjnych, zwanych dalej 
„Serwisem”. Umowę zawarto w rezultacie postępowania prowadzonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986, z późn. zm.), nr sprawy DOP/30/2018. 

2. Wykaz Oprogramowania objętego Serwisem zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Serwis świadczony będzie zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy. 

4. Serwis świadczony będzie maksymalnie przez okres 33 miesięcy, ale nie dłużej niż od 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,   
w którym zawarta została  niniejsza umowa, tj. od ................., do dnia 31.12.2021 r. 

5. Wykonawca zapewni zachowanie statusu ciągłości usług serwisowych SAP od dnia 
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r. 

 

§ 2 

Odpowiedzialność Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada środki prawne i organizacyjne umożliwiające mu 
świadczenie usług objętych Umową.  

2. W celu zapewnienia należytego wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczególności 
udostępnienia Zamawiającemu aktualizacji systemu (łat, poprawek, pakietów 
dostosowujących oprogramowanie do zmian prawnych), a także udostępnienia nowszych 
wersji systemu, niezbędne jest aby Wykonawca posiadał odpowiednią umowę z firmą SAP 
Polska Sp. z o.o., dzięki czemu zapewniony będzie status ciągłości usług serwisowych SAP 
Oprogramowania określonego w Załączniku nr 1 do Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii umowy, o której mowa w ust. 2, 
najpóźniej z pierwszą fakturą za realizację Serwisu. W przypadku niedopełnienia tego 
obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający odstąpi od zapłaty Wynagrodzenia oraz 
dokona zwrotu faktury. 

4. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, 
traktowane będzie jako rażące naruszenie postanowień umowy, o którym mowa w § 4 ust. 
2. 
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§ 3 

Wynagrodzenie i płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie 
w wysokości ……………… złotych brutto (słownie: ……………….. złotych), (zwane dalej 
„Wynagrodzeniem”), w tym 23% VAT. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, obejmuje również zachowanie statusu ciągłości usług serwisowych SAP od 
dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w następujący sposób:  

a) Za świadczenie usług Serwisu, z zachowaniem statusu ciągłości usług serwisowych SAP, 
w okresie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,  
w którym zawarta została  niniejsza umowa, tj. od ................., do dnia 31.12.2021 r., 
w równych …. (liczba rat) miesięcznych ratach. Wysokość miesięcznej raty wynosi 
………… złotych brutto (słownie: ……………………. złotych), w tym 23% VAT. 

b) Za zachowanie statusu ciągłości usług serwisowych SAP w okresie od dnia 01.01.2019 r. 
do ostatniego dnia miesiąca, w którym zawarta została niniejsza umowa, tj. do dnia 
…………, Zamawiający uiści jednorazowo zdefiniowaną w załączniku 2 opłatę 
wznowieniową w wysokości ……………… złotych brutto (słownie: ……………….. złotych). 
Wysokość opłaty wznowieniowej wynikać będzie z iloczynu wysokości miesięcznej 
opłaty za zachowanie statusu ciągłości usług serwisowych SAP, wynoszącej ………… 
złotych brutto (słownie: ……………….. złotych) i …. (liczba miesięcy) miesięcy 
kalendarzowych wynikających z okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

3. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT poprawnie wystawionej przez 
Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
…………………………………………………………., w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

4. 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 dokonywana w formie jednostronnego 
powiadomienia).  

5. Za datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, 
nieprzewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku  
z wykonaniem Umowy.  

7. Faktura za opłatę wznowieniową zostanie przekazana Zamawiającemu wraz  
z pierwszą fakturą za realizację Serwisu. Zapłata nastąpi zgodnie z zapisami w ust. 3 i 4. 

§ 4 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 
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czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części Umowy. 

2. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy również w przypadku rażącego 
naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Wykonawcy do niezwłocznego zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu mu 30-dniowego 
terminu na zaprzestanie naruszeń oraz dostosowania sposobu realizacji umowy do jej 
postanowień.  

3. Wykonawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w przypadku: 

1) zwłoki przez Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia przewidzianego Umową, 
przekraczającego 30 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do 
zapłaty wynagrodzenia i wyznaczeniu mu dodatkowego 30-dniowego terminu na 
zapłatę; 

2) rażącego naruszenia przez Zamawiającego postanowień Umowy, uniemożliwiającego 
jej wykonywanie przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Zamawiającego do niezwłocznego zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu mu 30-
dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń. 

4. Wezwania, o których mowa powyżej będą doręczane drugiej Stronie listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru.  

5. W przypadku wypowiedzenia przez Stronę Umowy z przyczyn wskazanych w punktach 
poprzedzających, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za usługi wykonane 
do chwili wypowiedzenia Umowy, proporcjonalnie do stanu ich wykonania. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że w przypadku opóźnienia w realizacji usług serwisowych co do terminów 
podanych w Załączniku nr 2, ust. 2, pkt 2.2, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
5% miesięcznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2 za każdy dzień 
opóźnienia.  

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę 
dodatkową karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonego w § 3 ust. 
1 Umowy. 

3. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zobowiązania do zachowania 
poufności oraz ochrony danych osobowych, Strona obwiniona zapłaci karę umowną w 
wysokości 40 000 zł (słownie: czterdziestu tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia. 

4. Kary zostaną uregulowane w postaci przelewu w terminie do 14 dni od daty 
poinformowania Strony o naliczeniu kary umownej i wskazania rachunku, na który należy 
dokonać wpłatę. 
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5. Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy po 
uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu mu kary umownej. 

6. Za zwłokę w zapłacie kar zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Za 
datę zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku Strony poszkodowanej. 

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

8. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary 
umownej, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

9. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia, rozwiązania 
lub odstąpienia od Umowy. 

10. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, 
przewidzianych w Umowie, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

11. W przypadku uchybienia postanowieniom, o których mowa w § 15 dotyczącym 
zatrudnienia pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy na czas realizacji przedmiotu 
umowy, na umowę o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej 
w wysokości 200 złotych od 1 osoby, za każdy dzień realizacji Usług z naruszeniem 
powyższego obowiązku.  

§ 6 

Poufność 

1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, nie 
wykorzystać ich w celu innym, niż wynikający z Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, którymi Wykonawca posłuży się w wykonaniu 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, nie będą prowadziły działań zmierzających 
do pozyskania lub ujawnienia danych znajdujących się w komputerach, systemach 
informatycznych lub w pomieszczeniach Zamawiającego. 

3. Obowiązek nieujawniania danych i informacji dotyczących drugiej Strony Umowy 
uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy wiąże Strony również po wygaśnięciu jak 
i po rozwiązaniu Umowy. 

4. Ograniczenia określone w ust. 1 i 2  nie dotyczą informacji uzyskanych przez Strony od 
osób trzecich, zgodnie z prawem (w tym na podstawie ustawy o dostępie  do informacji 
publicznej oraz Prawa zamówień publicznych) oraz nienaruszających zobowiązań tych 
osób do nieujawniania takich informacji oraz informacji, które są publicznie znane. 

§7 

Ochrona danych osobowych – postanowienia wstępne 

1. Zamawiający stwierdza, iż na dzień zawarcia niniejszej umowy w ramach jej realizacji nie 
dojdzie do udostępnienia danych osobowych pracowników Zamawiającego. 

2. W przypadku gdyby doszło do wycieku danych osobowych w związku z realizacją niniejszej 
umowy albo zaistniała by konieczność udostępnienia Wykonawcy danych osobowych 
pracowników Zamawiającego zastosowanie będą miały § 8 - § 13 niniejszej umowy. 



   

Strona 5 z 11 

 

§ 8 

Zabezpieczenie danych osobowych 

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych wskazanych w ust. 3 
poniżej w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, będącemu Podmiotem przetwarzającym, na 
podstawie art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - do przetwarzania dane 
osobowe wskazane w ust. 3 poniżej, w celu wykonania Umowy. 

3. Zakres powierzonych Wykonawcy danych osobowych do przetwarzania obejmuje dane 
osobowe pracowników NFOŚiGW i innych osób zawartych w systemie SAP, w zakresie 
danych związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem w NFOŚiGW, tj.: imię i nazwisko, 
data zatrudnienia, rodzaj i termin zawartej umowy, wynagrodzenie, wykształcenie, 
przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane osobowe pracowników których 
podanie jest konieczne ze względu na proces zatrudnienia. 

Każdy konsultant przed dopuszczeniem go do systemu SAP zawierającego dane osobowe 
będzie otrzymywał indywidualne, imienne upoważnienie do przetwarzania danych 
osobowych z wyszczególnieniem grupy osób do których danych będzie miał dostęp, 
zakresu danych i celu ich przetwarzania. Upoważnienie będzie wydawane na czas 
określony wykonania konkretnych prac w systemie. 

4. Dane osobowe będą przez Podmiot przetwarzający przetwarzane w formie elektronicznej 
w systemach informatycznych oraz w formie papierowej. 

 
§ 9 

 
Obowiązki Wykonawcy jako Podmiotu przetwarzającego 

1. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi określone  
w RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Oznacza to m.in., że Podmiot 
przetwarzający podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO i w stosownym 
przypadku, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, 
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych, 
zapewni: 
a) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności 

systemów i usług przetwarzania danych, 
b) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich  

w razie incydentu fizycznego lub technicznego, 
c) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych  

i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przetwarzania powierzonych danych osobowych 
wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Zamawiającego, 
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przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się polecenia przekazywane drogą 
elektroniczną lub na piśmie. 

3. Jeżeli Wykonawca poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez 
Zamawiającego poleceń lub instrukcji, natychmiast informuje Zamawiającego  
o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem 
utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tego tytułu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do powierzonych danych wyłącznie 
do osób, których dostęp do danych jest niezbędny dla realizacji Umowy,  
i posiadających odpowiednie upoważnienie. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby 
osoby te zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych oraz sposobów ich 
zabezpieczenia zarówno w trakcie, jak i po rozwiązaniu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych 
oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy Zamawiającemu w zakresie 
obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

7. W miarę możliwości Wykonawca zobowiązuje się pomagać Zamawiającemu, poprzez 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz na podstawie odrębnych ustaleń,  
w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą,  
w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO. W przypadku 
bezpośredniego otrzymania żądania osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązuje 
się do niezwłocznego poinformowania i przekazania tych żądań Zamawiającemu. 
Wykonawca powstrzyma się od jakiejkolwiek formy odpowiedzi na takie żądanie, chyba że 
będzie działać zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych 
osobowych w ciągu 24 godzin od pierwszego zgłoszenia na adres 
inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl oraz umożliwia Zamawiającemu uczestnictwo  
w czynnościach wyjaśniających i informuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
Zamawiającego o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu 
naruszenia. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia powinno być przesłane wraz  
z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Inspektorowi 
Ochrony Danych Osobowych Zamawiającego spełnienie obowiązku powiadomienia organu 
nadzoru, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO. 

9. Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego niezwłocznie także o: 
a) wszczęciu kontroli przez organ nadzorczy zajmujący się ochroną danych osobowych  

w związku z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, a także  
o wszelkich decyzjach lub postanowieniach administracyjnych wydanych wobec 
Wykonawcy w związku z powyższym; 

b) wszczętych lub toczących się postępowaniach administracyjnych, sądowych lub 
przygotowawczych związanych z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych 
osobowych, a także o wszelkich decyzjach, postanowieniach lub orzeczeniach wydanych 
wobec Wykonawcy w związku z powyższym; 

c) wszelkich incydentach dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
przez Wykonawcę, w tym uzyskania przypadkowego lub nieupoważnionego dostępu do 

mailto:inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl
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powierzonych danych osobowych, przypadkach zmiany, utraty, uszkodzenia lub 
zniszczenia powierzonych Wykonawcy danych osobowych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób 
przetwarzania powierzonych danych, w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania 
danych osobowych, o ile taki obowiązek wynika z RODO. Wykonawca udostępnia na 
żądanie Zamawiającego prowadzony rejestr. 

§ 10 
 

Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Wykonawca może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych osobowych innym 
podmiotom przetwarzającym wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Wykonawca 
oświadcza również, że nie korzysta z podmiotów podprzetwarzających, które przekazują 
dane poza EOG. Jeżeli Wykonawca miałby zamiar lub obowiązek przekazywać dane 
osobowe poza EOG, poinformuje o tym Zamawiającego w celu umożliwienia 
Zamawiającemu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności 
przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania. 

 
§ 11 

 

Uprawnienia kontrolne Zamawiającego 

1. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
zgodności działania Zamawiającego z przepisami RODO oraz umożliwi Zamawiającemu lub 
upoważnionemu przez Zamawiającego audytorowi przeprowadzanie audytów lub 
inspekcji. Wykonawca współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Zamawiającego dotyczących 
zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz dotyczących poprawy 
zabezpieczenia danych osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych 
przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego audytora. 

 
§ 12 

 
Odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych 

1. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku  
z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na podmiot 
przetwarzający, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Zamawiającego lub 
wbrew tym instrukcjom. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem 
lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa. 
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2. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony 
danych, pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wypełnienie obowiązków przez 
podmiot podprzetwarzający, o którym mowa w § 10 powyżej, spoczywa na Wykonawcy. 

 
§ 13 

 
Obowiązki po wygaśnięciu Umowy w zakresie danych osobowych 

1. Po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu z jakiejkolwiek przyczyny Wykonawca zwróci, 
zniszczy lub trwale usunie, zgodnie z decyzją Zamawiającego przekazaną Wykonawcy na 
piśmie lub e-mailowo, wszystkie kopie danych osobowych uczestników znajdujących się  
w jego posiadaniu. Usunięcie danych powinno zostać potwierdzone stosownym 
protokołem. 

2. Postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w mocy po upływie okresu obowiązywania 
Umowy do czasu, aż Wykonawca dokona zwrotu lub zniszczenia wszystkich danych 
osobowych zgodnie z ust. 1 powyżej. 

§ 14 

Dane kontaktowe i raportowanie 

1. Strony ustalają, że z ramienia Zamawiającego koordynatorem spraw związanych 
z realizacją Umowy będzie ………………., tel. …………………., adres e-mail....... 
a ze strony Wykonawcy …………………..., tel. ………………….., adres e-mail...... 

2. Zmiana osoby koordynującej lub danych kontaktowych wymaga poinformowania drugiej 
Strony w trybie zawiadomienia pisemnego i nie stanowi istotnej zmiany umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów 
z wykonanych prac w ramach realizacji przedmiotu Umowy, począwszy od dnia podpisania 
umowy, do daty zakończenia umowy. Wzór raportu zawarty jest w załączniku nr 3. 

4. Raport musi być podpisany przez koordynatora ze strony Wykonawcy i dostarczony 
Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca, którego raport 
dotyczy, najpóźniej w dniu dostarczenia faktury za dany miesiąc. 

5. Raporty, o których mowa powyżej, zostaną dostarczone do Koordynatora Umowy pocztą 
elektroniczną (czytelny skan) lub w wersji papierowej. 

 
§ 15 

 
Klauzule społeczne 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osoby wykonującej, w trakcie realizacji Umowy następujące czynności: 
przyjmowanie zgłoszeń oraz przekazywanie ich do obsługi, w godz. 8:30 – 15:30, w dniach 
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie RP, 
za pośrednictwem portalu do obsługi zgłoszeń serwisowych.  
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2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności.  

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny,  
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów,  
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane powyżej czynności  
w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba/osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  
w wysokości określonej w § 5 ust. 11 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

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

 

§ 16 

Pozostałe postanowienia Umowy 

1. Po zakwalifikowaniu przedmiotu umowy zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” będzie mógł on 
zostać zrefundowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy, poprzez odpowiednią zmianę 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  
a) stawki podatku od towarów i usług,  
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b) 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. 2017, Nr 847, z późn. zm.),  

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, 

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. 
 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, 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 
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. 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. 

5. Zmiana postanowień warunków Umowy w zakresie sposobu jej realizacji może nastąpić 
w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszego 
zamówienia w zakresie mającym wpływ na sposób wykonania zamówienia. 
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6. 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.  

7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu Umowy, które zostało spowodowane wystąpieniem siły wyższej która ma 
wpływ na realizację zamówienia. Siła wyższa oznacza niezależne od Stron zdarzenia 
zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia i uniknięcia, 
które nastąpiły po podpisaniu Umowy. 

8. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu 
zdarzeń siły wyższej. 

9. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Do spraw nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle 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. 

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

13. Za dzień zawarcia Umowy Strony uznają dzień złożenia podpisów przez przedstawicieli obu 
umawiających się Stron. 

14. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a treścią załączników, decydujące znaczenie 
ma treść Umowy.  

15. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Umowy: 

- Załącznik nr 1 – Wykaz oprogramowania objętego Serwisem, 

- Załącznik nr 2 – Plan usług, 

- Załącznik nr 3 – Wzór raportu z realizacji usług, 

- Załącznik nr 4 – Charakterystyka środowiska systemu Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


