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Część II SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 1 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest: 

1) przygotowanie i opracowanie kompleksowej analizy, zwanej dalej Analizą, rozumianej jako: 
prawny i techniczny due diligence, oraz wycena nieruchomości, dla niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej, położonej  w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej nr 3B i nr 5, 
obejmującej działki geodezyjne nr 8, 9 w obrębie: 1-08-07, o powierzchni 0,2255 ha, dla której 
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr: WA2M/00139362/9 oraz działkę 5/26, o powierzchni 0,2450 ha, dla której Sąd 
Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
nr: WA2M/00502780/1, zwanej dalej „Nieruchomością”, dla których wydano pozwolenie na 
budowę nr 317/MOK/11 z dnia 30.09.2011 r. Powyższa  „Analiza”, obejmować będzie: 
a) analizę stanu zagospodarowania, uzbrojenia i użytkowania (faktycznego) nieruchomości, 

w tym wskazanie potencjalnych ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, 
b) analizę zapisów ksiąg wieczystych oraz danych w ewidencji gruntów i budynków, 
c) analizę stanu prawnego nieruchomości, w tym ewentualnych obciążeń, 
d) analizę ewentualnych roszczeń do gruntu i innych ograniczeń w zakresie możliwości ich 

skutecznego nabycia, 
e) analizę pozwolenia na budowę, również pod kątem możliwości odstępstw od 

zatwierdzonego projektu, 
f) analizę możliwości modyfikacji projektu pod kątem zwiększenia efektywności 

energetycznej obiektu, w kontekście zmiany pozwolenia na budowę, 
g) analizę zapisów planistycznych przedmiotowej nieruchomości, w tym pod kątem 

możliwości modyfikacji pozwolenia na budowę, 
h) analizę skutków podatkowych nabycia ww. nieruchomości, 
i) wskazanie kosztów utrzymania w mocy podjętej decyzji pozwolenia na budowę, jak 

również kosztów możliwego do realizacji w ramach pozwolenia na budowę obiektu,  
o zwiększonej efektywności energetycznej, 

j) analizę możliwości zwiększenia funkcjonalności obiektu w ramach funkcjonującego 
pozwolenia na budowę, 

k) analizę możliwości przeniesienia pozwolenia na budowę na NFOŚiGW oraz skutków z tym 
związanych, 

l) analizę konieczności uzyskania decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia w kontekście ewentualnych zmian projektu budowlanego, 

m) wycenę Nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego (operat 
szacunkowy), sporządzoną zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 21 września 
2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 207, poz. 2109, z późn.zm.), 

n) inne elementy, w tym badanie gruntu pod kątem występowania ewentualnych skażeń, 
które wykonawca uzna za niezbędne do kompleksowego przeprowadzenia due diligence. 
Wyniki badania muszą zostać zawarte w raporcie końcowym, którego elementem będzie 
operat szacunkowy. 

2) Doradztwo, w ramach prawa opcji, rozumiane jako przygotowanie i obsługa procesu zakupu 
Nieruchomości przez NFOŚIGW w trybie negocjacji podjętych ze sprzedającym na podstawie 
złożonej oferty, w tym przygotowanie procedury zakupu, identyfikacja potencjalnych ryzyk, 
ocena wiarygodności finansowej sprzedającego, a także doradztwo w negocjacjach 
dotyczących zakupu nieruchomości w tym współpraca z NFOŚiGW w przygotowaniu projektu 
umowy zakupu nieruchomości, proponowanie ewentualnych zmian w projekcie umowy, 
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interpretacja jej postanowień, opiniowanie projektu aktu notarialnego, a także koordynowanie 
procesu zmierzającego do jej zawarcia oraz wejścia w życie (dalej „Doradztwo”). 

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy udzielonej przez 
NFOŚiGW.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej 
staranności. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje i specjalistyczną 
wiedzę, niezbędne do należytego wykonania zobowiązań umownych.   

5. Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim wykonania przedmiotu umowy bez zgody 

NFOŚiGW, wyrażonej na piśmie. 

6. Wykonawca oświadcza, że skład zespołu osób realizujących zamówienie będzie stały w okresie 

obowiązywania Umowy, zgodny z ofertą Wykonawcy, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa  

w ust. 7.  

7. W uzasadnionych przypadkach takich jak: choroba, wypadek losowy, rozwiązanie stosunku pracy 

osoby z Wykonawcą lub podwykonawcą, Wykonawca może wystąpić o zmianę osoby na inną, 

która – w przypadku, gdy zastępowana osoba podlegała ocenie w kryterium oceny ofert 

Doświadczenie personelu - posiada co najmniej takie doświadczenie jak zastępowana osoba,  

a w innym przypadku, takie doświadczenie, aby spełniony był warunek dotyczący zespołu osób 

realizujących zamówienie, zgodnie z Załącznikiem nr 2. W takiej sytuacji uzasadnienie pisemnej 

zmiany osoby 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.  

§ 2 

REALIZACJA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać NFOŚiGW Analizę, zawierającą elementy, o których mowa  
w § 1 ust. 1 pkt 1) lit. a)-n) w zaoferowanym terminie ____(zgodnie z ofertą Wykonawcy) dni licząc 
od daty zawarcia umowy, w formie papierowej, w 3 egzemplarzach i elektronicznej zapisanej  na 
nośniku CD, z możliwością edycji („*.doc” lub „*.docx”). 

2. Strony sporządzą wstępny protokół odbioru Analizy z chwilą jego przekazania NFOŚiGW. Protokół 
powinien zawierać m.in. datę i miejsce jego sporządzenia. 

3. NFOŚiGW zastrzega sobie prawo zgłaszania Wykonawcy zastrzeżeń lub uwag co do sposobu 
wykonania Analizy, w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 2.  

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub uwag, NFOŚiGW pisemnie wyznaczy Wykonawcy odpowiedni 
termin, nie krótszy jednak niż 7 dni, w celu usunięcia stwierdzonych wad. 

5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 lub po usunięciu wad (zastosowaniu się do uwag  
i zastrzeżeń NFOŚiGW), Strony podpiszą protokół końcowy odbioru i tylko taki protokół stanowi 
podstawę do wystawienia faktury przez  Wykonawcę. 

6. Doradztwo, o którym mowa w ust. § 1 ust. 1 pkt 2) obejmujące do 140 roboczogodzin, może być 
zlecone w okresie po wykonaniu analizy lub jej aktualizacji, a Wykonawca zobowiązany jest 
świadczyć Doradztwo na rzecz NFOŚiGW do 31.12.2021 r.  

7. Zlecenia w ramach Doradztwa będą przekazywane przez NFOŚiGW i przyjmowane do wykonania 
przez Wykonawcę, zgodnie z następującą procedurą: 
1) Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenie, w którym określi: 

a) jego przedmiot, 
b) sposób jego realizacji, 
c) oczekiwany termin jego wykonania. 

2) W sytuacjach pilnych NFOŚiGW może zlecić realizację zlecenia również telefonicznie lub drogą 
mailową do osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów związanych z realizacją umowy 
ze strony Wykonawcy. W takim przypadku pisemne zlecenie zostanie dostarczone do 
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Wykonawcy w celu potwierdzenia faktu uprzedniego złożenia zlecenia telefonicznie bądź drogą 
mailową. 

3) Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania zlecenia Zamawiającego wystosuje do NFOŚiGW 
odpowiedź obejmującą: 

a) wskazanie liczby  roboczogodzin koniecznych do wykonania zleconych usług, 
b) potwierdzenie terminu realizacji zleconych usług  lub propozycję nowego terminu. 

4) Zamawiający po otrzymaniu odpowiedzi Wykonawcy może: 
a) w każdym przypadku stwierdzenia zawyżenia wartości wyceny czasowej zwrócić się do 

Wykonawcy o złożenie stosownych wyjaśnień oraz ponowną wycenę czasową zlecenia, 
b) potwierdzić zlecenie usług zgodnie z treścią zlecenia i odpowiedzią Wykonawcy, albo 
c) złożyć oświadczenie o rezygnacji z realizacji zlecenia, albo 
d) w przypadku wątpliwości, zaprosić Wykonawcę do negocjacji celem ustalenia zakresu, 

pracochłonności i terminu realizacji zlecenia.  
5) W przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. b), a także po dokonaniu skutecznego wspólnego 

ustalenia, o którym mowa w pkt 4 lit. d) Wykonawca przystąpi do realizacji prac zgodnie  
z warunkami umowy i w ustalonym terminie. 

6) Czas poświęcony na wzajemne uzgodnienia zakresu zlecenia, w tym czynności określone w pkt. 
1)-4), oraz czas przejazdu do NFOŚiGW lub do innego miejsca przez niego wskazanego w ramach 
granic administracyjnych m. st. Warszawy, nie podlegają szacowaniu i wycenie w ramach 
zleconej liczby godzin. 

8. Wszelkie oświadczenia składane w toku powyższej procedury przez NFOŚiGW i Wykonawcę 
powinny być dokonane w formie pisemnej, w tym dopuszcza się przesłanie zeskanowanego 
dokumentu  z wykorzystaniem poczty elektronicznej  z podpisami osób, o których mowa w ust. 16 
i 17,pod rygorem nieważności . 

9. Strony każdorazowo po wykonaniu zlecenia w ramach Doradztwa sporządzą i zaakceptują protokół 

częściowy. Protokół powinien zawierać m.in. datę i miejsce jego sporządzenia oraz liczbę 

uzgodnionych w zleceniu  roboczogodzin wykonania zadania. Protokół ten nie stanowi podstawy 

do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Rejestr zleceń prowadzić będzie Zamawiający.  

10. Do piątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego strony podpiszą protokół odbioru 

zrealizowanych zleceń, zgodny z zaakceptowanymi protokołami częściowymi i tylko taki protokół 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę . Protokół powinien zawierać 

m.in. datę i miejsce jego sporządzenia oraz łączną liczbę roboczogodzin wykonania wszystkich 

zleceń w miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. 

11. W okresie 12 miesięcy od daty odbioru przez NFOŚiGW Analizy,  NFOŚiGW będzie miał możliwość 

zlecenia w ramach prawa opcji jednokrotnej aktualizacji całej Analizy, o której mowa w § 1 ust. 1 

pkt 1) lub wskazanej przez Zamawiającego jej części, w tym wyceny Nieruchomości, wyznaczając 

Wykonawcy termin na jej wykonanie nie krótszy niż 30 dni. Aktualizacja Analizy zostanie 

przekazana w formie, o której mowa w §2 ust. 1. 

12. Strony sporządzą wstępny protokół odbioru zaktualizowanej Analizy z chwilą jego przekazania 

NFOŚiGW. Protokół powinien zawierać m.in. datę i miejsce jego sporządzenia. 

13. NFOŚiGW zastrzega sobie prawo zgłaszania Wykonawcy zastrzeżeń lub uwag co do sposobu 

wykonania zaktualizowanej Analizy, w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu,  

o którym mowa w ust. 12.  

14. W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub uwag, NFOŚiGW pisemnie wyznaczy Wykonawcy odpowiedni 

termin, nie krótszy jednak niż 7 dni, w celu usunięcia stwierdzonych wad. 

15. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 14 lub po usunięciu wad (zastosowaniu się do uwag i 

zastrzeżeń NFOŚiGW), Strony podpiszą protokół odbioru końcowego i tylko taki protokół stanowi 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną aktualizację Analizy lub jej 

części. 

16. Do podpisania protokołów: 
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- częściowych/wstępnych, o których mowa w ust. 2, 9 i 12 ze strony NFOŚiGW uprawnionym  

jest _______,  

- końcowych/miesięcznych, o których mowa w ust. 5, 10 i 15 ze strony NFOŚiGW uprawnionym 

jest _______,  

17. Do podpisania protokołów, o których mowa w ust. 2, 5, 9, 10, 12 i 15 ze strony Wykonawcy 

uprawnionym jest Koordynator umowy _______ . 

18. Strony wyznaczają do bieżących kontaktów:  

1) ze strony NFOŚiGW: ____, 
2) ze strony Wykonawcy Koordynatora umowy: ____. 

19. Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana jako Koordynator umowy, wykonująca czynności  

polegające na pełnieniu nadzoru nad realizacją umowy, kontaktach z Zamawiającym 

(przekazywanie i odbieranie informacji) oraz podpisywaniu protokołów odbioru, była zatrudniona 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.  

20. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

Koordynatora umowy, na podstawie umowy o pracę. W celu weryfikacji zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę Koordynatora umowy, Zamawiający 

może żądać  w szczególności: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  

o pracę, 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

3) innych dokumentów potwierdzających istnienie stosunku pracy. 

21. 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 zatrudniona na podstawie umowy o pracę, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

22. Dokumenty, o których mowa w ust. 20 pkt 2 i 3, w przypadku ich przedkładania,  powinny zostać 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności nie powinny zawierać adresów 

i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

23. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 
1. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu należycie wykonanego przedmiotu umowy wynosi ____ zł 

netto  plus podatek VAT w wysokości _____, co stanowi łącznie kwotę ____ zł brutto (słownie: ____ 
złotych), w tym z tytułu: 
1) wykonania Analizy kwota ____ zł netto  plus podatek VAT w wysokości _____, co stanowi 

łącznie kwotę ____ zł brutto (słownie: ____ złotych); 
2) wykonania, w ramach prawa opcji, Doradztwa maksymalna kwota ____ zł netto, stanowiąca 

iloczyn maksymalnej liczby 140 roboczogodzin oraz kwoty ____ zł netto za jedną 
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roboczogodzinę,  plus podatek VAT w wysokości _____, co stanowi łącznie kwotę ____ zł 

brutto (słownie: ____ złotych); 

3) wykonania, w ramach prawa opcji, aktualizacji Analizy w maksymalnej kwocie  ____ zł netto  
plus podatek VAT w wysokości _____, co stanowi łącznie kwotę ____ zł brutto (słownie: ____ 
złotych), na którą składają się:  
a) due diligence prawny, w kwocie ____ zł netto plus podatek VAT w wysokości _____, co 

stanowi łącznie kwotę ____ zł brutto (słownie: ____ złotych)  
b) due diligence techniczny w kwocie ____ zł netto plus podatek VAT w wysokości _____, co 

stanowi łącznie kwotę ____ zł brutto (słownie: ____ złotych),  
c) wycena nieruchomości w kwocie ____ zł netto plus podatek VAT w wysokości _____, co 

stanowi łącznie kwotę ____ zł brutto (słownie: ____ złotych). 
2. Wynagrodzenie wypłacone zostanie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę  

i zaakceptowanych przez NFOŚiGW faktur, odrębnie za każdą część przedmiotu umowy. Podstawą 
wystawienia faktur są podpisane bez zastrzeżeniem protokoły końcowe, o których mowa w  § 2 
ust.  5, 10 i 15. 

3. Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie z tytułu faktycznie wykonanego przedmiotu 
zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania całości 
kwoty, określonej w ust. 1, z powodu nie wyczerpania roboczogodzin przewidzianych na usługi 
Doradztwa  lub nie zgłoszenia przez NFOŚiGW żądania aktualizacji Analizy. 

4. Wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. 
5. W ramach wynagrodzenia, określonego odpowiednio w ust. 1 pkt 1) -  3), z chwilą podpisania 

protokołu, o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 5 lub 15, Wykonawca przenosi na NFOŚiGW 
autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy w postaci odpowiednio Analizy, jej aktualizacji lub innych dokumentów wytworzonych w 
ramach usług Doradztwa, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci 
komputerowych, 

2) korzystanie z utworu w całości lub z jego części oraz łączenie z innymi utworami, opracowanie 
poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, 
zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, 

3) utrwalanie i zwielokrotnianie całości lub fragmentów utworu wszystkimi dostępnymi 
technikami, w tym w szczególności poprzez drukowanie, kopiowanie, wytwarzanie techniką 
drukarską, wprowadzanie do pamięci komputera, skanowanie, nagrywanie na elektroniczne 
nośniki informacji, np. CD, DVD, pen-drivy, 

4) udostępnianie podmiotom trzecim w celu zapoznania się z analizą.  

6. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 5, 
w ramach wynagrodzenia określonego odpowiednio w ust. 1 pkt 1) -- 3), Wykonawca przenosi na 
NFOŚiGW wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, 
określonego w art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na 
polach eksploatacji, o których mowa w ust. 5.  

7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na NFOŚiGW własność 
egzemplarzy utworów, na których utwory te zostały utrwalone.  

8. Wykonawca zachowuje prawa własności intelektualnej w zakresie danych, oprogramowania, 
projektów, narzędzi, modeli, systemów, szablonów, znaków układu graficznego, układu tabel oraz 
innych metodologii i know-how, które stanowią własność Wykonawcy lub do których Wykonawca 
posiada licencje podczas realizacji Umowy, jak również w zakresie dokumentów roboczych, 
opracowanych przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami (z wyłączeniem zawartych 
w nich informacji otrzymanych od NFOŚiGW). Jeżeli jakiekolwiek produkty prac dostarczane przez 
Wykonawcę w wykonaniu Umowy, przygotowane zostaną w oparciu o istniejące narzędzia, które 
stanowią produkty standardowe Wykonawcy i do których Wykonawcy przysługują prawa autorskie 
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lub licencje na korzystanie, Wykonawca zachowa prawa autorskie do powyższych narzędzi oraz ich 
zmian, rozszerzeń i opracowań. Wykonawca zachowuje prawo do wykorzystywania powyższych 
narzędzi podczas świadczenia usług na rzecz innych podmiotów i tworzenia na ich podstawie 
materiałów podobnych do produktów prac dostarczanych Zamawiającemu w wykonaniu Umowy. 

9. W zakresie korzystania przez Zamawiającego z elementów wskazanych w ust. 5 Wykonawca udziela 
Zamawiającemu niewyłącznej, niezbywalnej licencji, z prawem udzielania sublicencji. Udzielenie 
licencji następuje ze skutkiem na dzień zapłaty wynagrodzenia, w ramach którego wszelkie 
opracowania zostały utrwalone. Licencja zostaje udzielona na okres 5 lat, po upływie których 
licencja przekształca się w licencję na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia licencji  
z zachowaniem 10 letniego okresu wypowiedzenia. Licencja obejmuje prawo udzielania 
sublicencji. Wykonawca zobowiązuje się również, że nie wypowie Zamawiającemu udzielonej 
licencji w pierwszym okresie jej obowiązywania. 

§ 4 

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ____ nr konta 

bankowego____, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,  
w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem platformy, o której 
mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, 
na podstawie uprzednio podpisanych przez NFOŚiGW protokołów odbiorów, o których mowa w  § 2 
ust.  5, 10 i 15. W przypadku zmiany rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji 
Wykonawcy podpisze i przekaże NFOŚiGW 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). 

2. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury spowoduje ponowne naliczenie 21-dniowego 
terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Strony Umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego NFOŚiGW. 
4. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy  jest rachunkiem rozliczeniowym 

lub imiennym rachunkiem SKOK służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

5. NFOŚiGW oświadcza, że będzie dokonywał płatności wyłącznie na rachunek widniejący w wykazie,  
o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług lub przy użyciu mechanizmu 
podzielonej płatności. 

§ 5 
KARY UMOWNE  

1. Za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Analizy lub jej aktualizacji, w stosunku do terminu 
określonego w § 2 ust. 1 lub w ust. 11, Wykonawca zapłaci NFOŚiGW karę umowną w wysokości 
0,2% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia, lecz nie 
więcej niż 20% tego wynagrodzenia. 

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zlecenia usługi Doradztwa w stosunku do terminu 
ustalonego zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 5  Wykonawca zapłaci NFOŚiGW karę umowną w wysokości 
0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2, za każdy dzień 
opóźnienia, lecz nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia. 

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu Analizy lub jej aktualizacji, w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1 lub w ust. 11, przekraczającego 10 dni, NFOŚiGW, w ciągu 5 kolejnych dni  

przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zapłaty dodatkowej  kary umownej w wysokości 20% 

maksymalnego wynagrodzenia brutto, wskazanego odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 1 lub § 3 ust. 1 

pkt 3 odpowiednio do zakresu zleconej aktualizacji. 

4. W razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad, wyznaczonego na podstawie § 2 ust. 4 
i 14, Wykonawca zapłaci NFOŚiGW karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 
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wskazanego odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 1 lub § 3 ust. 1 pkt 3 odpowiednio do zakresu zleconej 
aktualizacji , za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie przekroczy 10 dni, NFOŚiGW może  
w ciągu 5 kolejnych dni żądać od Wykonawcy zapłaty dodatkowej kary umownej w wysokości 20% 
maksymalnego wynagrodzenia, wskazanego w § 3 ust. 1. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy NFOŚiGW może 
żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia, wskazanego w § 3 
ust. 1. 

6. W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 7, podczas wykonywania przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci NFOŚiGW karę umowną  
w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1, za każdy przypadek 
stwierdzonego naruszenia zasad. 

7. Naliczone kary umowne mogą się kumulować.  
8. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, 

NFOŚiGW  może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
9. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez NFOŚiGW kary umownej, NFOŚiGW jest uprawniony 

do potrącenia w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty, stanowiącej 
równowartość naliczonej kary i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.  

10. W przypadku powierzenia, za zgodą NFOŚiGW, wykonania przedmiotu umowy albo niektórych jego 
elementów innym podmiotom, Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania tych 
podmiotów jak za własne.  

11. W przypadku gdy osoba, o której mowa w §2 ust. 19, nie będzie zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony 
przypadek naruszenia. 

12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieterminową realizację 
przedmiotu umowy spowodowane działaniem siły wyższej. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszej 
umowy są niezależne od Stron zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwym 
do przewidzenia i uniknięcia, które nastąpiły po podpisaniu niniejszej umowy. 

13. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia albo odstąpienia od 
Umowy. 

§ 6 
UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. W przypadku opóźnienia w przekazaniu Analizy, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, 
przekraczającego 15 dni, NFOŚiGW, w ciągu 5 kolejnych dni przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy. 

2. W razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad, wyznaczonego na podstawie § 2 ust. 4, 
jeżeli opóźnienie przekroczy 10 dni, NFOŚiGW może w ciągu 5 kolejnych dni od umowy odstąpić. 

3.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie  
z tytułu wykonania części umowy, w tym w przypadku wykonania części Analizy - za tę część, w kwocie 
wskazanej w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

5. W przypadku 3-krotnego braku zgodnego ustalenia terminu na wykonanie usług Doradztwa, zgodnie  
z § 2 ust. 7 pkt. 4) lit. a) lub d), Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.   

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 5, Zamawiający może żądać 
kary umownej w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia, wskazanego w § 3 ust. 1.  
  

§ 7 
POUFNOŚĆ 

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a także ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych i informacji 
dotyczących NFOŚiGW, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba, że Wykonawca otrzyma 
od NFOŚiGW pisemną zgodę na ich ujawnienie. 

3. Obowiązek nie ujawniania danych i informacji dotyczących NFOŚiGW uzyskanych w związku  
z wykonywaniem Umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po odstąpieniu od 
Umowy. 

4. Ograniczenia określone w ust. 2 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób 
trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich 
informacji oraz informacji, które są publicznie znane. 

 
§ 8 

ZABEZPIECZENIE UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% maksymalnego 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, tj. w wysokości ____ zł (słownie: ____). 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostawiona będzie kwota w wysokości 30% 
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, tj. w wysokości ____ zł brutto (słownie: ____). 
Zabezpieczenie to zostanie zwrócone w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi. Okres rękojmi 
upływa po 12 miesiącach.    

3. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w formie pieniężnej, 
kwota, o której mowa w ust. 2, będzie pozostawiona z kwoty zabezpieczenia, natomiast w innym 
przypadku Wykonawca w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu umowy, wniesie lub 
przedłoży NFOŚiGW, na okres rękojmi, zabezpieczenie w wysokości 30 % kwoty brutto, określonej 
w ust. 1.  

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez NFOŚiGW za należycie wykonany, pod warunkiem 
wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3. 

5. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej NFOŚiGW zwróci zabezpieczenie, 
o którym mowa w ust. 1 i 2, wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew gotówki na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa oraz jej zapisy są jawne dla osób trzecich. 
2. Określenie „dni robocze” użyte w umowie, Strony rozumieją jako dni od poniedziałku do piątku,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
3. Określenie „roboczogodzina” świadczenia usług doradczych strony rozumieją jako świadczenie 

usługi przez Wykonawcę, przez jedną godzinę zegarową. 
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
5. 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 wysokości minimalnej stawki godzinowej,  

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

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  
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4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, o kwotę 
wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej wymienionych zmian. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lub  3 lub 4, odpowiednia zmiana wynagrodzenia może 
nastąpić za zgodą Stron, w drodze negocjacji, przy czym: 
1) negocjacje będą się mogły rozpocząć najwcześniej w dniu opublikowania zmian przepisów, 

będących podstawą negocjacji, 
2) w przypadku zmiany, dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, pod pojęciem „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”, należy 
rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy, 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 
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. 

7. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów, powodujących zmianę stawki podatku VAT, 
dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie należnego podatku VAT,  
o kwotę wynikającą z różnicy, pomiędzy dotychczasową, a nową stawką podatku VAT. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 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. Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony 
zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał sąd 
powszechny właściwy dla siedziby NFOŚiGW. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  Stron. 
 
 
Załącznik nr 1 – Kopia oferty Wykonawcy 
Załącznik nr 2 – Wymagania dotyczące zespołu osób realizujących zamówienie 
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Załącznik nr 2  
 

Wymagania dotyczące zespołu osób realizujących zamówienie 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie trwania Umowy zespołu osób 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:  

(zgodnie z pkt. VIII.2.2 Części I SIWZ) 


