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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

 

§ 1 

 

Umowa została zawarta, zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego w wyniku 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr WN/181/2019, 

prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

§ 2 

 

Przedmiotem Umowy jest opracowanie prototypu klikalnego aplikacji webowej dla Portalu 

Doradców Energetycznych w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego 

dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 

energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3. POIiŚ (PDE).  

 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada i będzie posiadał odpowiedni potencjał kadrowy, 

ekonomiczny oraz organizacyjny dający rękojmię wykonania przedmiotu Umowy z 

należytą starannością. 

2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2, będzie zgodny z 

opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie ………… dni 

roboczych od dnia podpisania umowy. 

 

 

§ 4 

 

1. Za wykonane usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ____ 

zł brutto (słownie: ____ złotych brutto), w tym VAT 23%, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

Wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu przedmiotu Umowy oraz wystawieniu 

faktury przez Wykonawcę.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku 

____ nr konta bankowego____, w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej i zgodnej z umową faktury, w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, 

przesłanej za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dn. 9 listopada 2018 
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r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.  

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 w formie pisemnej.  

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 3 rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem SKOK służącym wyłącznie do rozliczania 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

6. Zamawiający 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 

 

1. Przedmiot umowy należy dostarczyć Zamawiającemu w ten sposób, iż  będzie dostępny 

online (klikalny podobnie jak strona internetowa; link przesłany mailem) w dniu 

przekazania linku oraz w ciągu co najmniej 9 miesięcy od daty przekazania oraz dodatkowo 

przekazać na adres Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. 

Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa na nośniku cyfrowym typu pendrive w formie 

edytowalnego pliku, z możliwością późniejszej modyfikacji.  

2. Strony sporządzą protokół odbioru przedmiotu umowy po jego dostarczeniu 

Zamawiającemu, przy czym Zamawiający zgłosi uwagi do dostarczonego przedmiotu 

Umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, wyznaczając termin na usunięcie 

stwierdzonych wad – nie krótszy niż 5 dni roboczych, albo podpisze Protokół odbioru bez 

zastrzeżeń.  

3. Zamawiający zachowuje prawo do zgłaszania uwag do kolejnej wersji przedmiotu umowy.  

4. Po usunięciu wad (zastosowaniu się do uwag i zastrzeżeń Zamawiającego), Strony podpiszą 

protokół odbioru bez zastrzeżeń i tylko taki protokół stanowi podstawę do wystawienia 

faktury przez Wykonawcę. Odebrany Przedmiot zamówienia, powinien zostać dostarczony 

zgodnie z ust. 1. 

5. Strony wyznaczają do bieżących kontaktów:  

a) ze strony Zamawiającego: ____ 

b) ze strony Wykonawcy: ____.  

Zmiany w zakresie osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie stanowią zmiany 

umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia. 

6. Do podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, ze strony Zamawiającego 

uprawnionym jest pan Paweł Witkowski zaś ze strony Wykonawcy - …….. .  
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§ 6 

 

1. Oświadczenia Stron składane w trakcie realizacji umowy wymagają formy pisemnej (pismo 

z podpisem) lub elektronicznej (wiadomość e-mail, skany podpisane cyfrowo) pod rygorem 

nieważności. 

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

doręczaną osobiście lub przez posłańca. 

3. Wszelkie ustalenia, które mogą rodzić jakiekolwiek zobowiązania po którejkolwiek ze stron 

muszą mieć formę pisemną (e-mail, pismo).  

4. W celu przyspieszenia obiegu informacji, Strony dopuszczają, aby korespondencja, o której 

mowa w ust. 2 była wysłana za pomocą wiadomości e-mail (skany pism mogą stanowić 

załączniki) pod warunkiem, że oryginalny dokument zostanie wysłany pocztą lub kurierem. 

Upływ terminu liczy się od daty rejestracji przyjęcia przez Stronę otrzymującą oryginału 

dokumentu. 

5. Ustalenia robocze w ramach umowy o wykonanie Zamówienia mogą być dokonywane 

drogą elektroniczną. Ustalenia poczynione podczas rozmowy telefonicznej lub osobistej 

powinny być, w zależności od wagi: niezwłocznie utrwalone w postaci potwierdzonego 

maila (słowo „potwierdzam”, „akceptuję” lub podobne w emailu zwrotnym) albo 

dwustronnie podpisanej notatki lub innego dokumentu. 

6. W uzasadnionych przypadkach takich jak: choroba specjalisty/Kierownika projektu, 

wypadek losowy, rozwiązanie stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcą, 

Wykonawca może wystąpić o zmianę specjalisty/Kierownika projektu na innego, który – 

w przypadku gdy zastępowany specjalista/Kierownik podlegał ocenie w kryterium oceny 

ofert dotyczącego doświadczenia osób wskazanych do realizacji zamówienia - posiada co 

najmniej takie doświadczenie jak wymieniany specjalista/Kierownik, a w innym 

przypadku, takie doświadczenie aby spełniony był warunek dotyczący zespołu osób 

realizujących zamówienie (specjalistów), zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. 

W takiej sytuacji uzasadnienie pisemnej zmiany specjalisty/Kierownika 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.  

 

 

§ 7 

 

Przedmiot umowy może być dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach 

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

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE“ 

(zwanego dalej Projektem Doradztwa) poddziałanie 1.3.3. POIiŚ 2014-2020. 
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§ 8 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania 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.  

2. 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. 

3. Ograniczenia określone w ust. 1 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. 

4. Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo do komunikacji w swoim portfolio oraz innych 

materiałach promocyjnych o wykonywaniu Umowy, w tym zakresie prowadzonych prac. 

 

 

§ 9 

 

1. Za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu 

określonego w § 3, Wykonawca zapłaci NFOŚiGW karę umowną w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia, wskazanego w § 4 ust. 1, lecz nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia. 

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

określonego w § 3, przekraczającego 10 dni, Zamawiającemu, w ciągu 5 kolejnych dni  

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

w wysokości 20% wynagrodzenia, wskazanego w §  4 ust. 1. 

3. W razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad, wyznaczonego na podstawie § 5 

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

wynagrodzenia, wskazanego w §  4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie 

przekroczy 10 dni, Zamawiający może w ciągu 5 kolejnych dni żądać od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia, wskazanego w §  4 ust. 1. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji 

Zlecenia przekroczyło 30 dni kalendarzowych w stosunku do uzgodnionego przez Strony 

terminu realizacji, określonego w formularzu przedmiotowego Zlecenia. 

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

Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia, 

wskazanego w §  4 ust. 1. 

6. W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 10, podczas wykonywania 

przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci 

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

przypadek stwierdzonego naruszenia zasad. 

7. Naliczone kary umowne mogą się kumulować, przy czym nie przekroczą łącznie 25 % 

wynagrodzenia, wskazanego w §  4 ust. 1.  

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

umownej, Zamawiający  może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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9. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, Zamawiający 

jest uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty, stanowiącej 

równowartość naliczonej kary i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci  Wykonawcy.  

10. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy albo niektórych jego elementów 

innym podmiotom, Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania tych podmiotów 

jak za własne.  

11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieterminową realizację 

przedmiotu umowy spowodowane czynnikami od niego niezależnymi lub spowodowanymi 

działaniem siły wyższej. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszej umowy są niezależne od Stron 

zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i 

uniknięcia, które nastąpiły po podpisaniu niniejszej umowy. 

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

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

13. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia albo odstąpienia 

od Umowy. 

 

 

§ 10 

 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu 

przewidzianym Umową tj. w zakresie wszelkich danych osobowych, które zamieszczone są 

lub będą w Systemie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie powierzone dane osobowe, 

nie wykorzystać ich w celu innym niż wynikającym z Umowy oraz przestrzegać zasad 

wskazanych w niniejszej Umowie, a także przepisów ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1781). 

3. Wykonawca nie może wprowadzać, zmieniać, kopiować ani przekazywać powierzonych 

przez Zamawiającego danych osobowych w celach innych niż wynikających z Umowy. 

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

upoważnione przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5. 

5. 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. 

6. Upoważnieni przez Wykonawcę specjaliści będą mogli przetwarzać powierzone dane 

osobowe tylko i wyłącznie przy użyciu indywidualnie przypisanych kont użytkownika 

nadanych im przez Zamawiającego. 

7. Udostępnianie indywidualnie przypisanych kont użytkownika osobom innym niż wskazane 

w ust. 5 będzie traktowane jako naruszenie warunków Umowy. 

 

 

§ 11 

 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4, z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym 

mowa w §4, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do 
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utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, powstałych w wyniku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, bez 

ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

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

komputerowych,  

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

c) wykorzystanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych i 

szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych, 

d) 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, 

e) 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, 

f) 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: CD, DVD, pen-drive, 

g) obrót 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, 

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

Internetu lub do innych sieci komputerowych, lub w ramach usług telefonii komórkowej, 

publiczne wystawianie, wyświetlanie, wykorzystanie utworu lub jego elementów w 

dziełach wizualnych lub audiowizualnych, publikację na platformach cyfrowych, w 

technice on demand (VOD), 

i) publiczne udostępnianie w taki sposób by każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym a zwłaszcza w sieciach informatycznych oraz w ramach 

dowolnych usług telekomunikacyjnych. 

2. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z elementów przedmiotu umowy, które mogą 

stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie 

uprawnień wskazanych w niniejszym paragrafie, od daty jego faktycznego przekazania 

Zamawiającemu, do daty nabycia autorskich praw majątkowych 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.  

3. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w 

ust. 1, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 umowy Wykonawca 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 
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prawach pokrewnych, do wszelkich opracowań utworów powstałych podczas realizacji 

umowy na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1. 

4. W zakresie, w jakim Wykonawca przy realizacji Umowy korzysta z utworów, opartych na 

darmowej licencji, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4, z chwilą 

zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §4, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe i prawa zależne do kodów źródłowych zmodyfikowanych przez Wykonawcę, na 

polach eksploatacji określonych w ust. 1.  

5. W każdym przypadku wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy utworów 

dystrybuowanych na warunkach tzw. licencji otwartych Wykonawca zapewnia, że jego 

wykorzystanie na potrzeby realizacji umowy będzie zgodne z postanowieniami 

odpowiednich licencji przypisanych do danego oprogramowania. 

6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykorzystanie przez niego 

utworu/oprogramowania nie będzie ograniczać Zamawiającego w zakresie korzystania i 

rozporządzania utworami powstałymi w wyniku realizacji umowy w sposób w niej 

przewidziany, w szczególności w zakresie korzystania lub rozporządzania innym 

utworem/oprogramowaniem połączonym z utworem/oprogramowaniem, w tym nie może 

nakładać na Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania takiego połączonego 

utworu/oprogramowania wraz z kodem źródłowym.   

W przypadku, w którym dana licencja na utwór/oprogramowanie uzależnia zakres takich 

obowiązków od sposobu połączenia oprogramowania z innym utworem/oprogramowaniem, 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób 

nienakładający na Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania połączonego 

utworu/oprogramowania programowania wraz z kodem źródłowym. 

7. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencja na utwór/oprogramowanie nie będzie 

nakładać na Zamawiającego obowiązku odprowadzania jakichkolwiek opłat lub 

wynagrodzenia na rzecz podmiotów uprawnionych do takiego oprogramowania. 

8. W przypadku skierowania wobec Zamawiającego roszczeń przez osoby trzecie z tytułu 

naruszenia przysługujących im autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy lub 

któregokolwiek z jego elementów, Zamawiający skieruje te roszczenia przeciwko 

Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań w celu 

wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt 

wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych. 

9. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Zamawiający będzie podmiotem uprawnionym z 

tytułu autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji umowy, 

najpóźniej z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca jest świadomy, że celem Zamawiającego jest możliwość samodzielnego lub 

za pomocą osób trzecich utrzymania i rozwoju przedmiotu umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się, że warunki, na których przedmiot umowy zostanie udostępniony 

Zamawiającemu nie będą zawierać ograniczeń, które uniemożliwiałyby dokonanie takich 

czynności. Wszystkie oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy i postanowienia umowy 

należy interpretować zgodnie z powyższym celem umowy. 
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§ 12 

 

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. 

 

 

§ 13 

 

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. 

 

 

§ 14 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje 

Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Kopia oferty… 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA 

 

 

 


