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Część II-2 SIWZ 
 

Wzór umowy  

zawarta w dniu _____________, w Warszawie pomiędzy: 

 

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z siedzibą w Warszawie,  

ul., NIP, REGON, reprezentowanym przez: 

1.  

2.   

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

z siedzibą w _____________________, wpisaną pod numerem KRS _____________ do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ______________, 

___________ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP ____________, REGON 

_____________, kapitał zakładowy _____________ zł, 

Reprezentowanym/ą przez:   

1.  

__________zamieszkałym/-ą w ____, legitymującym/-ą się dowodem osobistym seria i nr______ 

posiadającym/-ą numer PESEL _________, prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą _____, 

pod adresem ____, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

NIP ______, REGON _____ 

 

 

zwaną dalej Wykonawcą, 

zwanymi dalej „Stronami”, 

o następującej treści:  

§ 1 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest produkcja oraz dostawa 1 animowanego filmu informacyjno-

edukacyjnego, w tym opracowanie koncepcji, scenariusza oraz jego produkcja (zwanego także 

w dalszej części umowy „Dziełem”), na rzecz NFOŚiGWZamawiającego. Szczegółowy zakres 

przedmiotu umowy został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Strony ustalają, że 
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przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z niniejszą umową wraz z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, jako jej integralna część.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy logotypów niezbędnych w realizacji 

Dzieła. 

3. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt zgody osób, 

których wizerunki zostały utrwalone w Dziele, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa, 

w szczególności zobowiązuje się uzyskać zezwolenie na publikację lub inne rozpowszechnianie  

wizerunków tych osób przez Zamawiającego i inne podmioty z nim współpracujące, bez 

ograniczenia czasowego i terytorialnego, w zakresie realizacji celów statutowych 

Zamawiającego oraz w celu realizacji projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego 

dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 

energetycznej oraz OZE”, na zasadach i w sposób, w jaki Zamawiający będzie korzystał z Dzieła, 

określony w § 3.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska skutecznych zezwoleń, o których mowa w ust. 3  lub 

zostaną one cofnięte: 

a) jeśli ktokolwiek wystąpi z tego tytułu z roszczeniem wobec Zamawiającego lub innego 

podmiotu z nim współpracującego, Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zawiązane, 

b) jeśli Zamawiający dozna z tego tytułu szkody będzie mógł dochodzić wobec Wykonawcy 

roszczeń odszkodowawczych. 

5. Przedmiotem umowy jest również przeniesienie na Zamawiającego nieograniczonych w czasie 

i przestrzeni autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Dzieła, jako całości oraz 

jego fragmentów, na zasadach określonych w §3. 

6. Obowiązek realizacji całości Dzieła spoczywa na Wykonawcy. 

7. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy udzielonej 

przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej 

staranności. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje i specjalistyczną 

wiedzę, niezbędne do należytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.   

 

 

 

§ 2 
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REALIZACJA UMOWY 

1. Dzieło, o którym mowa w §1 ust. 1, zostanie wykonane według zaakceptowanego przez 

Zamawiającego scenariusza. 

2. Scenariusz, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym, 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Wykonawca opracuje 

scenariusz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie: założeń do scenariusza, o 

których mowa w zał. nr 1 do niniejszej umowy, wstępnej koncepcji filmu złożonej z ofertą 

Wykonawcy, zawartej w zał. nr 2 do niniejszej umowy oraz informacji przekazanych drogą 

elektroniczną (e-mail) przez Zamawiającego na prośbę Wykonawcy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

3. Dzieło zostanie zrealizowane i przekazane Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 35 dni 

od dnia podpisania umowy.  

4. Zamawiający może Dzieło zaakceptować lub wnieść uwagi w terminie do 5 dni roboczych (tj. z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania egzemplarza Dzieła 

określonego w ust. 1 powyżej. 

5. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu poprawiony 

egzemplarz Dzieła uwzględniający te uwagi w terminie do 5  dni roboczych od dnia ich 

wniesienia przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający może poprawione dzieło zaakceptować lub wnieść uwagi w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia otrzymania egzemplarza poprawionego Dzieła. Wykonawca naniesie 

ostatecznie poprawki w ciągu max. 5 dni roboczych.  

7. W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub uwag do poprawionego Dzieła, Zamawiający pisemnie 
wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 3 dni roboczych, w celu 
usunięcia stwierdzonych wad. Zamawiający zachowuje prawo do zgłaszania zastrzeżeń lub 
uwag do wykonania przedmiotu umowy, aż do uzyskania oczekiwanego rezultatu, z 
zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.  

8. Poprawki, o których mowa w ust. 4, 5, 6, 7 nie skutkują dodatkowymi kosztami dla 

Zamawiającego. 

9. Ostateczny termin dostarczenia Dzieła –  70 dni od dnia podpisania umowy. 

10. Odbiór Dzieła nastąpi na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń Zamawiającego 

poprzedzonego ostateczną kolaudacją Dzieła.  

11. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 10, są: 

- ………………………………… (albo …………………………………) - po stronie Zamawiającego; 

- ………………………………… - po stronie Wykonawcy. 
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12. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do bieżącego kontaktu z Wykonawcą jest 

………………………………  ( albo …………………………………). 

13. Wykonawca, po akceptacji przez Zamawiającego Dzieła, przekaże Zamawiającemu oryginalną 

wersję FULL HD umożliwiającą emisję w telewizji, w formie pliku na nośniku pamięci 

zewnętrznej oraz elektronicznie poprzez np. ftp, wetransfer. Wykonawca dostarczy także 

Zamawiającemu, drogą elektroniczną – poprzez e-mail, Dzieło w wersji skompresowanej 

umożliwiającej publikację w internecie.  

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE I PRAWA AUTORSKIE 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie z tytułu należycie wykonanego 

przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1  kwotę __________________ zł netto (słownie: 

____________________) plus podatek VAT w wysokości _____________ zł, co stanowi łącznie 

kwotę _________________ zł brutto (słownie: _______________), na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury, po podpisaniu 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 10.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania Umowy i obejmuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, określonego 

w § 1 ust. 1, przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, zezwolenie na 

wykonywanie autorskich praw zależnych oraz przeniesienie prawa do zezwalania na 

wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych, a także prawa własności 

egzemplarzy utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, powstałych w wyniku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy.  

3. Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za faktycznie wykonany, odebrany bez 

uwag i zastrzeżeń Zamawiającego przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1. Zamawiający nie 

pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy 

określonego w § 1 ust. 1, poza wynagrodzeniem opisanym w ust. 1. Wynagrodzenie stanowi 

całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z należytą realizacją umowy. Wykonawcy nie 

przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności zwrot 

jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z 

wykonywaniem umowy.  

4. W ramach wynagrodzenia, określonego w ust. 1, z chwilą podpisania protokołu odbioru 

końcowego, bez zastrzeżeń Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 10 Wykonawca 



 

Strona 5 z 12 

 

przenosi na Zamawiającego 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, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, 

5) wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji, 

6) wykorzystanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informatycznych 

i szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i 

komputerowych, 

7) 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, 

8) publikacja i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii 

przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za 

pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację 

radiową, bądź telewizyjną, transmisja komputerowa (sieć szerokiego dostępu, Internet), 

łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie 

kompilacji, 

9) 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, 

10) obrót oryginałem lub egzemplarzami utworu lub jego fragmentów poprzez: 

wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozdawanie egzemplarzy, rozpowszechnianie w 
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ramach akcji informacyjnych i promocyjnych, w szczególności dotyczących działalności 

Zamawiającego, 

11) rozpowszechnianie całości lub części utworu w inny sposób poprzez: wprowadzanie do 

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

wykorzystanie utworu lub jego elementów w dziełach wizualnych lub audiowizualnych, 

publikację na platformach cyfrowych, 

12) wykorzystywanie w całości lub w części w działalności statutowej Zamawiającego, w tym 

w trakcie konferencji, szkoleń, eventów i innych wydarzeń promujących Projekt 

Doradztwa Energetycznego. 

5. Wykonawca oświadcza, że będzie mu przysługiwać całość majątkowych praw autorskich do 

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

pokrewnych, powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy bez jakichkolwiek wad 

prawnych, obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich oraz prawo własności nośników danych, 

na których te utwory zostały utrwalone - do chwili ich przeniesienia na Zamawiającego zgodnie 

z postanowieniami ust. 4. 

6. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 4, 

w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie 

przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy oraz przenosi na Zamawiającego 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. 4.  

7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

własność egzemplarzy utworów i nośników, na których utwory te zostały utrwalone.  

8. Niezależnie od powyższego Zamawiającego jest uprawniony do korzystania z elementów 

przedmiotu umowy, które mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie uprawnień wskazanych w poprzednich 

ustępach, od daty ich przekazania Zamawiającego do daty nabycia autorskich praw 

majątkowych, o której mowa w ust. 4 przez Zamawiającego, a Wykonawca zapewnia, że 

korzystanie takie nie będzie naruszać praw osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób 

trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat. 

 

 



 

Strona 7 z 12 

 

§ 4 

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w banku _______________ nr konta bankowego 

________________________________,  

w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 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 podpisanego protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń 

Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 10. 

2. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1 jest rachunkiem 

rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem SKOK służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

3. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności wyłącznie na rachunek widniejący w 

wykazie podmiotów będących podatnikami VAT, o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku 

od towarów i usług lub przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności. 

4. W przypadku, gdy rachunek bankowy wykonawcy wskazany do zapłaty wynagradzania, nie będzie 

spełniał warunków, o których mowa w ust. 3, strony postanawiają, iż Zamawiający wstrzyma się 

z zapłatą wynagrodzenia, do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego 

spełniającego kryteria, o których mowa w ust. 3. 

5. 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) 

6. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury spowoduje ponowne naliczenie 21-dniowego 

terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Strony umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

8. Jeżeli w wyniku zmiany obowiązujących przepisów nastąpi zmiana stawki podatku VAT, dopuszcza 

się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy dotychczasową, 

a nową stawką podatku VAT. 
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§ 5 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania obowiązków umownych 

w terminach określonych § 2 ust. 2 , pomimo wezwania przez Zamawiającego do wykonania 

z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 3 dni na to przystąpienie, Zamawiający może żądać 

zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust.  3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1, lecz nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia. 

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust.  9, przekraczającego 10 dni, Zamawiającemu, w ciągu 10 kolejnych dni 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1. 

4. W razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad, wyznaczonego na podstawie § 2 

ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto, wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20% tego 

wynagrodzenia.  

5. Jeżeli opóźnienie w usuwaniu wad, wobec terminu wyznaczonego na podstawie § 2 ust. 5, 

przekroczy 10 dni, Zamawiający może w ciągu 10 kolejnych dni odstąpić od umowy i żądać od 

Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 

3 ust. 1. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający 

może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 

ust. 1. 

7. 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% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy przypadek 

stwierdzonego naruszenia zasad. 

8. Naliczone kary umowne mogą się kumulować.  

9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od kar 

umownych, o których mowa w niniejszej umowie, gdy wysokość poniesionej przez 

Zamawiającego szkody przewyższać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej, 

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, aż do 

wysokości poniesionej szkody.  
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10. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z 

zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych, bez konieczności 

uprzedniego składania oświadczenia o naliczeniu kary umownej i wzywaniu do jej zapłaty, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. W przypadku powierzenia, za zgodą bez konieczności uprzedniego składania oświadczenia o 

naliczeniu kary umownej i wzywaniu do jej zapłaty,, wykonania przedmiotu umowy albo 

niektórych jego elementów innym podmiotom, Wykonawca odpowiada za działania lub 

zaniechania tych podmiotów jak za własne.  

12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieterminową realizację 

przedmiotu umowy spowodowane czynnikami od niego niezależnymi lub spowodowanymi 

działaniem siły wyższej. 

13. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo rozwiązania albo odstąpienia od 

umowy. 

14. W okresie obowiązywania umowy lub po jej zakończeniu Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, wydatki koszty poniesione przez 

Zamawiającego w przypadku, gdy będą one wynikać z niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę. 

15. W przypadku roszczeń kierowanych do Zamawiającego związanych z korzystaniem przez 

Zamawiającego lub podmiot z nim współpracujący z wykonanego przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy, a w szczególności związanych z naruszeniem autorskich praw 

majątkowych lub osobistych oraz dóbr osobistych osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się 

zaspokoić te roszczenia w pełnej ich wysokości. 

 

§ 6 

SIŁA WYŻSZA 

1. W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych, jako siła wyższa, każda ze Stron Umowy będzie 

zwolniona z wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, wyłącznie jednak w zakresie 

objętym działaniem siły wyższej i przez okres działania tej siły. 

2. Przez przypadki siły wyższej rozumie się niedające się przewidzieć i niezależne od Stron wszelkiego 

rodzaju zdarzenia o nadzwyczajnym charakterze, niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności 

takie jak: 

a) stan wyjątkowy, wojna, w tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty sabotażu, 

b) stan epidemii, 
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c) katastrofy naturalne, takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie 

przez piorun, epidemie, 

d) wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn, fabryki lub wszelkiego rodzaju instalacji, 

e) strajk. 

3. Przyjmuje się, że nie jest wydarzeniem będącym podstawą zwolnienia od odpowiedzialności brak 

zezwoleń niezbędnych dla wykonania Umowy o charakterze indywidualnym, wydawanych przez 

dowolną władzę publiczną. 

4. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na 

piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do 

przedstawienia w terminie 7 dni, od dnia wystąpienia siły wyższej, dowodów potwierdzających jej 

wystąpienie. 

5. W ramach dopuszczalnych zmian umowy, przewiduje się możliwość, że o okres działania siły 

wyższej możliwe będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminu 

realizacji Umowy, o którym mowa w §  2 ust.  9, o uzasadniony okres, tj. czas, w jakim występuje 

działanie siły wyższej mające wpływ na realizację zamówienia. Przy określaniu uzasadnionego 

okresu będzie brana pod uwagę zdolność Wykonawcy do ponownego rozpoczęcia realizacji 

Umowy oraz zainteresowanie Zamawiającego otrzymaniem świadczenia, pomimo opóźnienia. 

6. Po ustaniu działania siły wyższej, Strona powołująca się na zaistnienie siły wyższej zobowiązana 

jest do realizacji ciążących na niej zobowiązań, których wykonanie zostało zawieszone na czas 

działania tej siły. 

§ 7 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania obowiązków umownych w 

terminach określonych w § 2 ust. 2  , pomimo wezwania przez Zamawiającego do wykonania z 

wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 3 dni na to przystąpienie, Zamawiający może, w ciągu 

10 kolejnych dni, od umowy odstąpić.  

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1 3, przekraczającego 10 dni, Zamawiający może, w ciągu 10 kolejnych 

dni, od umowy odstąpić.  

3. W razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad, wyznaczonego na podstawie § 2 

ust. 5, jeżeli opóźnienie przekroczy 10 dni, Zamawiający może, w ciągu 10 kolejnych dni, od 

umowy odstąpić. 

4. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
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Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. Wykonawca może żądać w takim przypadku wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć za dwutygodniowym okresem 

wypowiedzenia.  

2. Jeśli Wykonawca wypowie umowę bez ważnego powodu ponosi odpowiedzialność za wynikłą 

stąd szkodę.  

3. W przypadku wypowiedzenia umowy, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić 

Wykonawcy kosztów, jakie on poniósł w związku z zawarciem, realizacją lub rozwiązaniem 

umowy. 

4. Wypowiedzenie umowy winno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia oraz jego przesłanie 

listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. 

 

§ 9  

DANE OSOBOWE 

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 

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 2019 r. poz. 1781). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu danych osobowych, o których 

mowa w par. 1 ust. 3.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych i 

informacji dotyczących Zamawiającego, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba, że 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pisemną zgodę na ich ujawnienie. 

4. Obowiązek nie ujawniania danych i informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w 

związku z wykonywaniem Umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po 

odstąpieniu od Umowy. 
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5. 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. 

 

§ 10  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. 

2. Określenie „dni” użyte w umowie, Strony rozumieją, jako dni kalendarzowe,  

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 

W razie braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Wydatki, będące przedmiotem umowy będą zrefundowane ze środków Funduszu Spójności,  

w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. 

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

Stron. 

7. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia 

2) Kopia Oferty Wykonawcy 

 

W imieniu NFOŚiGW        W imieniu Wykonawcy 


