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UMOWA NR                     /NFK 

Zawarta w dniu      .12.2020 r. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania  

o rozeznanie rynku zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), pomiędzy: 

 

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mającym swoją siedzibę  

w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, NIP: 522-00-18-559, reprezentowanym 

przez: 

1. Pana   , 

2. Panią, 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

 

 

zwana w dalszej części „Wykonawcą”, 

 

Zamawiający i Wykonawca w niniejszej Umowie zwani są łącznie „Stronami”, zawierają umowę o 

następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Na mocy Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Dostarczenia licencji do narzędzia zapewniającego obsługę i automatyzację procesów PPK w 

SAP umożliwiające realizacje następujących zadania: 

a. Automatyczne zarządzanie uczestnictwem w PPK osób zatrudnionych w NFOŚiGW. 

b. Automatyczne generowanie zdarzeń dot. PPK oraz monitorowanie terminów realizacji 

zadań. 

c. Ewidencję i zarządzanie deklaracjami dot. PPK osób zatrudnionych wraz ze statusami 

ich podpisania. 

d. Przechowywanie i administrowanie danymi osobowymi zgodnie z przepisami RODO. 

e. Obsługę wniosków o wypłatę transferową.  

f. Obsługę wniosków o zwrot składek. 
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g. Bezpieczną komunikację z Instytucją Finansową PKO TFI w obszarze zdarzeń, 

przekazywanych składek i ich korekt oraz w zakresie wysyłki i odbioru pakietów 

(plików lub API) transmisji danych. 

h. Rozliczenie składek na PPK na liście płac oraz ich zaksięgowanie. 

i. Generowanie raportów związane z bieżącym realizowaniem poszczególnych spraw dot. 

PPK. 

2) Wdrożenie produktu poprzez: 

a. Dostosowanie obecnego systemu HR: 

b. Dostosowanie not PPK dostarczonych przez SAP w SAP HR-PL 

c. Dostosowanie składników wzorcowych PPK dostarczonych przez SAP 

d. Schemat rozliczenia listy płac -dostosowanie schematu w zakresie dostarczonych przez 

SAP funkcji PPK 

e. Konfiguracja księgowania składników PPK po stronie SAP HR. 

f. Wgranie transportów z rozwiązaniem 

g. Konfiguracji dostarczonego produktu PPK: 

h. Wsparcia użytkowników oraz szkolenia: 

i. Dostarczenie instrukcji użytkownika oraz administratora  

j. Wsparcie przy starcie produktywnym 9.04.2021  

3) Usługę Wsparcia Producenckiego dla dostarczonego oprogramowania poprzez: 

a. dostęp do nowych wersji narzędzia, 

b. dostęp do publikowanych korekt (patch) narzędzia, 

c. dostęp do informacji o sposobie instalacji nowych wersji i korekt oraz opisu 

ewentualnych nowych opcji konfiguracji narzędzia, 

 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 

1) …. zł netto (plus podatek VAT w stawce 23%), za zapewnienie oprogramowania i licencji na 

narzędzie do wsparcia obsługi PPK. 

2) … zł netto (plus podatek VAT w stawce 23%), za wdrożenie dostarczonego narzędzia w 

ciągu 80 dni od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do 15.03.2021 

3) … zł netto (plus podatek VAT w stawce 23%), za usługę wsparcia producenckiego 

(Maintenace) na okres do 31.12.2023 

2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie w całości przedmiotu umowy, wynosi 

…….zł netto (plus podatek VAT w stawce 23%). 
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§ 3 

Płatności 

1. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę za zrealizowaną umowę, po podpisaniu, przez 

Zamawiającego, protokołu odbioru przekazanego rozwiązania, zgodnie z  umową. 

2. Płatność będzie dokonana w złotych polskich (PLN) na podstawie faktury, poprawnie 

wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego.  

3. Zapłata nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: Bank: 

………………………………………  W przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba 

upoważniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację 

dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku. (Zmiana numeru rachunku nie 

stanowi istotnej zmiany Umowy i może być dokonywana w formie jednostronnego 

powiadomienia).  

4. W przypadku braku numeru rachunku na „białej liście” płatności zostaną wstrzymane do czasu 

opublikowania numeru rachunku na „białej liście” i poinformowania o tym Zamawiającego. 

5. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi 

najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

 

 

§ 4 

Poufność 

 

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. Zamawiający zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych 

i informacji dotyczących Wykonawcy, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba 

że Zamawiający otrzyma od Wykonawcy pisemną zgodę na ich ujawnienie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, nie 

wykorzystać ich w celu innym niż wynikającym z Umowy. 

4. 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. 
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5. Obowiązek nieujawniania danych i informacji dotyczących drugiej Strony Umowy uzyskanych 

w związku z wykonywaniem Umowy wiąże Strony również po wygaśnięciu i po rozwiązaniu 

Umowy. 

6. Ograniczenia określone w ust 1 i 2 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Strony od osób 

trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nieujawniania takich 

informacji oraz informacji, które są publicznie znane. 

 

§ 5 

Zabezpieczenie danych osobowych 

 

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych wskazanych w § 5 ust. 3 

poniżej w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, będącego 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 

§ 5 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 oraz inne dane osobowe 

pracowników których podanie jest konieczne ze względu na proces obsługi PPK. 

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. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy jako Podmiotu przetwarzającego 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi określone  
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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, 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 
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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 

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. 

§ 7 

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 

mailto:inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl
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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. 

 

§ 8 

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. 

 

§ 9 

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. 

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 § 11 powyżej, spoczywa na Wykonawcy. 

 

§ 10 

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. 
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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. 

 

§ 11 

Kary umowne, wypowiedzenie Umowy 

 

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy 

w następującym przypadku i wysokości: 

a) w przypadku niewykonania usługi wdrożenia narzędzia w przewidzianym terminie 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  300 złotych za każdy dzień opóźnienia 

w przekazaniu kompletnego rozwiązania. 

2. Strony mają prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym bez orzekania  

o winie w przypadku gdy: 

a) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji, złożono wniosek o ogłoszenie jego 

upadłości, lub został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

b) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

c) opóźnienie w realizacji Usług przekroczyło 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminu 

realizacji określonego w umowie  

d) wypowiedzenie Umowy spowodowane jest działaniem siły wyższej. 

3. Każda ze Stron uprawniona jest do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych uzupełniających 

na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł 

w związku z realizacją Umowy. 

5. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron zamierza wypowiedzieć Umowę, zobowiązana jest do 

przesłania drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, listem poleconym za 

zwrotnym poświadczeniem odbioru. 

6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto 

określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 1 pkt 2. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu w wyniku 

rażącego zaniedbania lub celowego działania. 

8. W przypadku naruszenia zasad poufności oraz zabezpieczenia danych osobowych  

o których mowa w § 4 i § 5, przez Wykonawcę, podczas wykonania zobowiązań wynikających 
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z Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20.000,00 złotych, 

za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia zasad. 

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

10. 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. 

11. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za 

każdy dzień zwłoki począwszy od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia 

obciążenia rachunku Zamawiającego po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do 

zapłaty wynagrodzenia i wyznaczeniu mu dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę.  

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

umownej, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

13. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia, rozwiązania lub 

wypowiedzenia Umowy. 

 

 

§ 12 

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 2014-2020.  

2. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część. 

3. 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.  

4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy, które zostało spowodowane wystąpieniem siły wyższej. 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzeń 

siły wyższej.  

6. 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. z 2018 r., poz.  2177, 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. 

7. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 6, 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. 

8. 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. 
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9. Do spraw nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. 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. 

11. Koordynatorem Umowy jest ze strony:  

Zamawiającego: 

Pan: Marek Ślaski 

Adres e-mail: Marek.Slaski@nfosigw.gov.pl 

Telefon stacjonarny: 22 459 03 08 

Zamawiający może zmienić koordynatora bez konieczności zmiany Umowy, poprzez pisemne 

powiadomienie drugiej Strony, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Strony.  

 

Wykonawcy:  

Pan:  

Adres e-mail:  

Telefon  

Wykonawca może zmienić koordynatora bez konieczności zmiany Umowy, poprzez pisemne 

powiadomienie drugiej Strony, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Strony.  

 

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

 

 

Zamawiający        Wykonawca  

 

 

 

 

 

.....................................................     ...............................................  
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