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Umowa nr ..................................... (projekt) 

 

Zawarta w dniu ................. w Turku pomiędzy: 

 

1) Gminą Miejską Turek, z siedzibą w Turku przy ul. Kaliskiej 59, 62 – 700 Turek,  NIP: 

6681930498, REGON 000526587, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Turku – 

Romualda Antosika, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” przy 

kontrasygnacie Skarbnika Miasta Turek – Małgorzaty Dziamary, 

2) Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółką z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Polnej 4, 62 – 700 Turek wpisaną 

do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000162254, NIP-668-00-00-082, REGON 

311022883, kapitał zakładowy 66 392 000 zł, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – 

Mirosława Wypióra, zwaną w dalszej części umowy „PGKiM Sp. z o.o.”, 

a 

3) ..................................................................,  z siedzibą przy ul. ..................................; 

..............................................;        nr KRS ...............................; REGON: 

...............................;   NIP: ........................................., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
1. ....................................... - ................................ 

2. ...................................... - ................................. 

 

o następującej treści: 

§ 1.  

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Nr......... z dnia ..................., Zamawiający 

zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres prac: opracowanie 

i przygotowanie do uchwalenia przez Radę Miejską Turku Miejskiego Planu 

Adaptacji do Zmian Klimatu, zwany dalej „przedmiotem umowy” lub „dokumentacją”. 

2. Szczegółowy zakres prac, składających się na przedmiot umowy, określa Opis przedmiotu 

zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z: 

1) Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

2) "Podręcznikiem adaptacji dla miast. Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu 

Adaptacji do Zmian Klimatu”, zwanym w dalszej części „Podręcznikiem”; 

3) zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-

łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jednolity: Dz. U. 2022, poz. 1029); 

4. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, należy wykonać w ilości 4 (czterech) egzemplarzy 

w formie papierowej oraz w 1 (jednym) egzemplarzu w formie elektronicznej na nośniku 

elektronicznym umożliwiającym kopiowanie w formacie *.doc oraz *.pdf. 

 

§ 2.  

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany i przekazany Zamawiającemu do dnia 30 kwietnia 

2023 r. 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, zobowiązany 

jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu prac, zgodnie 

z metodologią opisaną w Podręczniku. 

3. W ciągu  5 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia harmonogramu prac, o którym mowa 

w ust. 2, Zamawiający wraz z PGKiM Sp. z o.o. zaakceptuje przekazany harmonogram lub 
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przekaże do niego uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w terminie do 3 

dni kalendarzowych od ich przekazania. 

4. Dokumentacja ma zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

§ 3. Obowiązki stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Wykonania przedmiotu umowy kierując się swoją najlepszą wiedzą, etyką zawodową, 

obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością, przy uwzględnieniu 

zawodowego charakteru prowadzonej działalności.  

2) Współdziałania na  każdym etapie z  Zamawiającym i uwzględniania jego uwag 

i spostrzeżeń. 

3) Niewykorzystywania otrzymanych materiałów w celu innym niż określony w umowie 

oraz nie udostępniania ich osobom trzecim. 

4) Ponoszenia odpowiedzialności za prace wykonane przez podwykonawców. 

5) Udzielania wyjaśnień w trakcie konsultacji Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian 

Klimatu i przed jego uchwaleniem. 

6) Konsultacji z Zamawiającym istotnych propozycji skutkujących zastosowaniem 

w przyszłości konkretnych rozwiązań inwestycyjnych, mających wpływ na budżet 

publiczny. 

7) Wskazywania Zamawiającemu informacji, dokumentów i danych, które są niezbędne 

Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu umowy; 

8) Terminowego wykonywania obowiązków określonych w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający wraz z PGKiM Sp. z o.o. zobowiązują się do: 

1) sprawnej współpracy i prowadzenia uzgodnień w ramach realizowanych prac; 

2) przekazywania informacji, o ile są one niezbędne do wykonania przedmiotu umowy 

oraz znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. Jeżeli informacje te nie zostaną 

udzielone bezpośrednio przez pracownika Zamawiającego oddelegowanego do 

współpracy z Wykonawcą, Zamawiający udzieli stosownych informacji niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie przez 

Wykonawcę Zamawiającemu uzasadnionej konieczności udostępnienia informacji. 

Zgłaszając żądanie udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

Wykonawca powinien precyzyjnie określić informacje, których udostępnienia oczekuje. 

3) odebrania przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

4) terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

3. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów 

jej wykonania. 

 

§ 4. Odbiory 

1. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego. 

2. Potwierdzeniem odbioru dokumentacji jest trójstronnie podpisany protokół odbioru 

końcowego. 

3. Strony ustalają, że Zamawiający może zgłosić braki i wady dokumentacji, jeżeli ujawnią 

się w trakcie procedury przygotowania i uchwalenia dokumentu. 

4. W razie stwierdzenia braków, uwag i błędów w przekazanej dokumentacji, za które 

odpowiada Wykonawca, a ujawnionych już po uchwaleniu przez Radę Miejską Turku, 

koszt naniesienia poprawek lub wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokrywa 

Wykonawca. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania błędów/braków/nieścisłości 
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niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, 

jeżeli przyczyny wad lub usterek leżały po jego stronie. 

6. Protokół, o którym mowa w ust. 2, potwierdzający wykonanie kompletnej dokumentacji  

stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy. 

 

§ 5. Wynagrodzenie i płatności 

1. Cena brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ................................................ zł, 

(słownie brutto: .................................................................................................................), w 

tym .............. % VAT, tj. ...................... zł, (słownie: 

.................................................................). 

2. Cena za wykonanie przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie bez 

względu na faktyczny zakres prac niezbędny do wykonania kompletnej dokumentacji. 

3. Rozliczenie nastąpi w następujący sposób: 

a. wynagrodzenie w wysokości ……………………………… brutto zostanie wypłacone 

przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na rzecz 

Gminy Miejskiej Turek, a 

b. pozostała część wynagrodzenia w wysokości ……………………………… brutto 

zostanie wypłacona przez PGKiM Sp. z o.o. na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę na rzecz PGKiM Sp. z o.o. 

4. Zapłata należności za prace będące przedmiotem umowy nastąpi w terminie 30 dni licząc 

od dnia przekazania przez Wykonawcę faktur VAT wraz z podpisanym protokołem 

zdawczo-odbiorczym potwierdzonym przez osobę odpowiedzialną za realizację 

zamówienia ze strony Zamawiającego i PGKiM Sp. z o.o.  na konto wskazane w fakturze. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego i 

PGKiM Sp. z o.o. 

 

§ 6. Podwykonawcy 

Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców / 

z udziałem podwykonawców ............................................. (nazwa podwykonawcy) 

w następującym zakresie:................................................................................. 

 

 

§ 7. Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, na okres 36 

miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy. 

2. Gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

a Wykonawcy nie jest należne jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania 

świadczeń gwarancyjnych. 

3. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia 

błędów/braków/nieścisłości, które ujawnią się w trakcie okresu obowiązywania gwarancji. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania błędów/braków/nieścisłości niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

5. O wszelkich stwierdzonych błędach/brakach/nieścisłościach, Zamawiający zobowiązany 

jest zawiadomić Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty ich wykrycia. 

6. Wykonawca usunie w ramach gwarancji (tj. bezpłatnie) wszystkie zgłoszone 

błędy/braki/nieścisłości nawet pomimo zakończenia okresu gwarancyjnego, o ile zostały 

one zgłoszone przed zakończeniem terminu obowiązywania gwarancji. 
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§ 8. Ochrona danych poufnych i danych osobowych 

1. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy 

realizacji przedmiotu umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących 

przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

9//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej "RODO", a także z ochroną 

informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Obowiązek ten nie dotyczy 

informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, 

organów podatkowych lub organów kontrolnych. 

2. Nie będę uznawane za niejawne informację, które: 

1) zostały ujawnione do wiadomości publicznej; 

2) staną się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bez-

prawnego; 

3) są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody lub są zatwierdzone do 

rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron; 

4) zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną nie będącą Stroną umowy 

zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień umowy 

3. Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub 

korzystaniu przez osoby trzecie z informacji niejawnych drugiej Strony. Każda ze Stron 

zobowiązuje się zapewnić dostęp do informacji niejawnych wyłącznie tym pracownikom 

lub współpracownikom Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania 

czynności na rzecz drugiej Strony i którzy wykonują obowiązki wynikające z umowy. 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się do wykorzystywania dokumentów, danych (w tym danych 

osobowych) i innych materiałów otrzymanych od drugiej Strony, wyłącznie w celu 

wykonania umowy. 

5. Każda ze Stron zobowiązana jest chronić tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, 

w posiadanie której weszła w ramach wykonywania umowy i przedsięwziąć kroki 

zmierzające do zapewnienia ochrony tajemnicy drugiej Strony, co najmniej takie, jakie 

przedsięwzięła do ochrony tajemnicy swojego przedsiębiorstwa, a w szczególności 

zobowiązana jest przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby dostęp do poufnych informacji 

miały jedynie osoby bezpośrednio zaangażowane w działania na rzecz Zamawiającego, po 

złożeniu stosownych oświadczeń o zachowaniu poufności na piśmie. 

6. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług osoby trzeciej przy działaniu na rzecz 

Zamawiającego, Wykonawca może ujawnić poufną informację tylko w niezbędnym 

zakresie, uzyskawszy uprzednio od niej oświadczenie o zachowaniu poufności lub 

zawarłszy pisemną umowę o zachowaniu poufności. 

7. W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych, 

druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń i 

usunięcia ich skutków. Wezwanie do zaniechań naruszeń i usunięcia skutków winno być 

wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej. 

8. Do zachowania poufności Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej 

Umowy oraz w ciągu 5 lat po jej rozwiązaniu, niezależnie od przyczyn jej rozwiązania.  

9. Każda ze Stron informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych 

do reprezentowania tejże Strony oraz pracowników tejże Strony, podanych w związku 

z podpisaniem i wykonywaniem Umowy. 
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10. Każda ze Stron, w celu należytej ochrony danych osobowych, powoła Inspektora Ochrony 

Danych lub osobę odpowiedzialną za ochronie danych osobowych, z którymi będzie można 

się skontaktować przy wykorzystaniu danych kontaktowych danej Strony. 

11. Każda ze Stron przetwarza dane osobowe osób reprezentujących i pracowników drugiej 

Strony w celu realizacji Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

prawnie usprawiedliwiony cel - kontakt w sprawie wykonania Umowy. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania Umowy. 

12. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez 

czas, wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. 

13. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz uch sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych 

danych. 

14. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba 

może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od 

powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

15. Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 10-14 powyżej, 

osobom reprezentującym i pracownikom Strony, których dane zostały przekazane drugiej 

Stronie. 

16. Jeżeli do wykonania Umowy będzie niezbędne powierzenie przetwarzania danych 

osobowych, strony zawrą stosowną umowę. Wykonawca jest zobligowany do wdrożenia 

wszelkich środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie danych osobowych 

spełniało wymogi przepisów o ochronie danych osobowych. 

 

§ 9. Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie któregokolwiek z etapów prac, o których 

mowa w harmonogramie rzeczowo-finansowym albo w przypadku nienależytego 

wykonania umowy lub etapu/ów prac, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% umówionego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. W razie zwłoki w przedłożeniu harmonogramu lub uwzględnieniu uwag Zamawiającego do 

harmonogramu, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% umówionego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

3. W razie zwłoki w wykonaniu umowy, w stosunku do terminów określonych w § 2 ust.1 

umowy, a także w razie zwłoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy w ramach gwarancji, 

o której mowa w § 7 umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,5% umówionego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 

umowy, za każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zmian i poprawek do wstępnych 

i ostatecznych wersji dokumentów, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% umówionego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 umowy, za każdy taki przypadek. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny, o której mowa w § 

16 ust. 2 umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy. 

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad poufności i ochrony danych osobowych, 

o których mowa w § 8 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić każdorazowo 
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Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§5 ust. 1 Umowy za każdy taki stwierdzony przypadek. 

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §11 ust. 1 Umowy czynności, 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

umówionego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy, za każdy taki 

przypadek. 

8. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w §11 

ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10% umówionego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 Umowy, 

za każdy taki przypadek. 

9. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na 20% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

10. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania 

dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 

11. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

12. Zamawiający za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem 

umowy określone w § 1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

13. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od 

nowych terminów. 

14. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je 

potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy lub/i skorzystać z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

15. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z sum należnych Wykonawcy. 

 

 

§ 10. Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres realizacji Umowy zapewnić przy 

wykonywaniu przedmiotu Umowy osoby posiadające odpowiednie wykształcenie 

i doświadczenie. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ww. osób. 

2. Zmiana jakiejkolwiek osoby, o której mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiana 

taka zostanie zaakceptowana tylko wówczas, gdy: 

1) w przypadku ekspertów wykazywanych jedynie w celu spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu - gdy wykształcenie i doświadczenie wskazanych osób będą nie gorsze 

niż wykształcenia i doświadczenie określone warunkiem udziału w postępowaniu, 

2) w przypadku ekspertów wykazywanych w celu spełnienia warunku udziału w postępo-

waniu oraz uzyskania punktów w pozacenowych kryteriach oceny ofert - gdy wykształ-

cenia i doświadczenie wykazanych osób będą nie gorsze niż wykształcenie i doświad-

czenie osób wskazanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji umowy, o którym 

mowa w ust. 2 i będą pozwalały na osiągnięcie tej samej liczby punktów w kryteriach 

oceny ofert, w stosunku do liczby punktów, jaką osiągnęła oferta Wykonawcy w kryte-

rium oceny ofert. 

3. Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w sprawie zmiany członka personelu, o którym 

mowa w ust. 3 w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę 

propozycji w tym zakresie. 
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4. Personel Wykonawcy jest zobowiązany wypełniać swoje obowiązki zgodnie z zawartą 

Umową pomiędzy Wykonawcą, PGKiM Sp. z o.o. i Zamawiającym z należytą starannością. 

W przypadku niespełnienia tego wymagania, zastosowanie ma § 16 ust. 2 Umowy. 

 

§ 11. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób, które w ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy realizują 

zadania przewidziane dla: Koordynatora i co najmniej jednego Eksperta ds. Adaptacji, 

których to realizacja polega na wykonaniu pracy w sposób określony w ustawie z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 

1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświad-

czenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

i/lub 

2) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników. Informacje takie, jak: imię i nazwisko zatrudnionej osoby, data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika powinny 

być możliwe do zidentyfikowania. 

i/lub 

3) do wglądu - innych dokumentów, np.: 

a) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wyko-

nawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

i/lub 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwy-

konawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników. Informacje takie, jak: imię i nazwisko zatrudnionej osoby, data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika po-

winny być możliwe do zidentyfikowania. 
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4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. w wysokości ............... zł 

(słownie: ………............................) w formie ..................., które służyć będzie pokryciu 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Umowy. 

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia jest 

nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zwolnić  zabezpieczenie w następujący sposób: 

1) 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania 

(bez uwag) przez Strony Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upłynięciu okresu 

rękojmi. 

5. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Jeżeli zabezpieczenie zostanie 

wniesione w innej formie - zwrot nastąpi w wysokości nominalnej. 

 

 

§13. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy dopuszczalna jest w przypadku 

zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

2. Strony ustalają następujący tok postępowania w przypadku zmiany stawki podatku od towa-

rów i usług - Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmio-

towej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wyko-

nawcy po zmianie umowy. W wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wyko-

nawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyli-

czona na podstawie nowych przepisów. 
3. Zamawiający w terminie 21 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku oceni, czy Wy-

konawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany, o której mowa w ust. 2 na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  wezwania Wyko-

nawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń  sporządzonych przez Wy-

konawcę. W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę 

podpisania aneksu do umowy. 
4. Zmiana umowy skutkować będzie zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie usługi realizo-

wanej po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w pkt 2, przy czym nie wcze-

śniej niż od dnia wejścia w życie zmian przepisów prawa, o których mowa w pkt 1. 

 

§14. Zmiany treści umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie 

zmiany terminu jej wykonania w następujących przypadkach: 

a. z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych, 
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b. wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, 

c. w przypadku wstrzymania lub zawieszenia prac przez Zamawiającego; 

d. działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie 

lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 
e. w przypadku, gdy zmiana terminu wykonania umowy leży w interesie Zamawiają-

cego; 
f. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, po-

mimo zachowania należytej staranności, 

g. jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przy-

czyn niezależnych od Wykonawcy,  

h. wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności 

lub ich zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy 

przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach 

prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem oko-

liczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

2. Strony umowy dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy na zasadach i w 

trybie wynikających z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). 

3. Dopuszczalne są również zmiany w umowie: 

a) w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może 

zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy; 

b) w przypadku zmian obowiązującego prawa powodujących, że realizacja przedmiotu 

umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; 

c) zmiany terminu wykonania umowy (skrócenie lub wydłużenie) w przypadku gdy taka 

zmiana leży w interesie Zamawiającego. 

4. Zmiana Umowy jest dopuszczalna, jeżeli dotyczy realizacji przez dotychczasowego 

Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług, o ile stały się one niezbędne i zostały speł-

nione łącznie następujące warunki: 
a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub tech-

nicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposaże-

nia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego, 

c. wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwot-

nej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków. 
5. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy lub jego części, tempo prac według Zamawiającego nie 

pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie 

działań dla przyspieszenia tempa prac. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami 

obciążają Wykonawcę. 

 

§15. Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego i na PGKiM Sp. z o.o, bezterminowo i na zasadzie wyłączności, autorskie 

prawa majątkowe do dokumentacji konserwatorskiej (dalej też jako „utwory” lub 

„Opracowania”) na następujących polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy o 

Prawie autorskim i prawach pokrewnych: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie dowolnej ilości 

egzemplarzy utworów techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną wszystkimi 
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technikami reprograficznymi, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywanie 

skanów; 

2) w zakresie przechowywania i przekazywania utworów - wprowadzanie utworów do 

pamięci komputerów, przesyłanie utworów sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem 

Internetu; 

3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwory utrwalono -

wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, udostępnianie na innych 

podstawach; 

4) w zakresie korzystania z utworów oraz z oryginałów lub egzemplarzy, na których 

utwory utrwalono: 

a. przedstawianie i posługiwanie się utworami w celu wszczęcia postępowań 

prowadzonych na podstawie przepisów prawa, 

b. wykorzystanie całości lub części utworów do dalszych opracowań, w materiałach 

reklamowych, szkoleniowych, sprawozdawczych, informacyjnych i w innych 

materiałach związanych z działalnością Zamawiającego i PGKiM Sp. z o.o, 

c. opracowywanie utworów, w tym dokonywanie zmian utworów bez dodatkowej 

zgody Wykonawcy, z zaznaczeniem treści pierwotnej utworów. 

2. Wraz z autorskimi prawami majątkowymi Wykonawca udziela Zamawiającemu 

i PGKiM Sp. z o.o zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do 

Opracowań. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do poszczególnych Opracowań nastąpi 

w dniu ich przyjęcia przez Zamawiającego i PGKiM Sp. z o.o, przy czym Wykonawca 

zezwala Zamawiającemu i PGKiM Sp. z o.o, w ramach wynagrodzenia przewidzianego 

w Umowie, na korzystanie z Opracowań, celem ich weryfikacji, przed dniem przyjęcia. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu i PGKiM Sp. z o.o zezwoleń do wykorzystania 

Opracowań w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. 

5. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego i na PGKiM Sp. z o.o także własność nośników, na których wykonano 

i przekazano Opracowania. 

6. Prawa nabyte umową mogą zostać przeniesione na osoby trzecie bez konieczności 

uzyskiwania zgody Wykonawcy oraz bez konieczności uiszczania Wykonawcy 

jakiegokolwiek wynagrodzenia ponad to wskazane w § 5 ust. 1 Umowy. 

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, oraz prawa 

zezwalania na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z zależnego prawa autorskiego 

nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, tzn. odnosi się do terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jak i do terytoriów innych państw. 
8. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest przeniesienie przez Wykonawcę na 

Zamawiającego i PGKiM Sp. z o.o. całości autorskich praw majątkowych do Opracowań 

(w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla 

Zamawiającego w związku z czym Strony postanawiają, że jeżeli okaże się, iż 

postanowienia Umowy nie będą wystarczające dla przeniesienia całości autorskich praw 

majątkowych do Opracowań (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub 

okażą się niezbędne dla Zamawiającego i PGKiM Sp. z o.o, wówczas Wykonawca, 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, 

przeniesie na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, autorskie 

prawa majątkowe do Opracowań (w tym prawa zależne) na tych polach eksploatacji, na 

jakich zażąda tego Zamawiający oraz, że Wykonawca nie będzie dochodził od 

Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich do 

Opracowań. Wykonawca oświadcza także, że zrzeka się wszelkich ewentualnych 

roszczeń, które mogłyby mu przysługiwać względem Zamawiającego z tego tytułu 
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i oświadcza, iż nie będzie w żaden sposób dochodził takich roszczeń. 

 

 

§ 16. Odstąpienie od umowy 

1. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się przez którąkolwiek ze Stron z warunków 

określonych niniejszą umową, Strona druga może od umowy odstąpić w całości lub w 

części, w terminie 14 dni od dnia, w którym powzięła informację o podstawach 

odstąpienia po wcześniejszym przesłaniu drugiej Stronie wezwania do wywiązania się 

z umowy w dodatkowym terminie 14 dni. 

2. Zamawiający i PGKiM Sp. z o.o. są uprawnieni do odstąpienia od Umowy, jeżeli 

Wykonawca: 

1) wykonuje usługi niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość i nie dokona ich 

naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj 

i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia; 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie usługi na okres dłuższy niż 7 dni 

i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 

7 dni od dodatkowego wezwania, 

3) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w 

okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

4) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją usług, że wątpliwym będzie dochowanie 

terminu zakończenia realizacji usługi, 

5) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20 % ceny 

brutto, o której mowa w § 5 ust.1 umowy; 

6) 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 powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu części umowy wykonanej do dnia 

odstąpienia, 

7) Zamawiający stwierdzi, że dany etap przedłożony mu przez Wykonawcę co najmniej 

po raz trzeci do weryfikacji, nadal nie nadaje się do odbioru, 

8) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy. 

9) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części. 

10) W przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego do jego zgłoszenia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadku 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu 

publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

4. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa do odstąpienia od umowy do dnia 

30.11.2022 r. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie. 
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6. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w sytuacji stwierdzenia umyślnego działania Wykonawcy lub osób, 

za które ponosi on odpowiedzialność, na szkodę Zamawiającego. 

7. Wykonawca udziela gwarancji w zakresie określonym w Umowie na kompletne części 

zobowiązania wykonane przed odstąpieniem od Umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca ma obowiązek przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty 

należące do Zamawiającego najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru prac przerwanych. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 

gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny., 

a. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru prac przerwanych według 

stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

faktury, 

b. w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania odbioru prac przerwanych. 

9. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

winno zawierać uzasadnienie. 

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane właściwie i zgodnie 

z umową do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 

umownych oraz znane mu roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji, 

a także obniżenie wynagrodzenia w przypadku wykonania umowy w części. 

 

 

§17. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

 

……………………..               ……………………..               …………………….. 
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