Załącznik Nr 7 do SIWZ
UMOWA Nr …../2020
Zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy
Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, (kod pocztowy:
37-450) przy ul. Komunalnej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085943, której akta rejestrowe są
przechowywane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 70 177 000,00 złotych
posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 865-000-30-71 oraz
numerem REGON 830036219, reprezentowaną przy niniejszej czynności przez:
Radosław Sagatowski – Prezes Zarządu,
Przemysław Skrzypek – Z-ca Prezesa Zarządu,
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
……………………………….
reprezentowaną przez:
………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ lub Inżynierem Kontraktu
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (priorytet: II Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi)
§1
Przedmiot umowy
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się do
wykonywania na rzecz Zamawiającego usług doradczych, wsparcia technicznego i konsultacji
w ramach modernizacji Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Stalowej Woli (ul. COP 25), w tym pełnienie funkcji inżyniera kontraktu
w ramach projektu POIS.02.02.00-00-0021/17 „Doposażenie linii technologicznej ZMBPOK w
Stalowej Woli”
2. Usługa winna być świadczona zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia (który staje się odpowiednio załącznikiem nr 1 do umowy).
3. Wykonawca będzie świadczył usługi doradcze w siedzibie Zamawiającego na wezwanie.

4. Wykonawca może świadczyć usługi doradcze w swojej siedzibie poprzez opracowanie analiz,
ocen, rekomendacji, przesyłanych drogą elektroniczną.
5. Sposób wykonania dokumentów do postepowań przetargowych i odpowiedzi na pytania zadane
w postepowaniu na wybór wykonawcy rzeczowej inwestycji zwanych dalej „dokumentacją”:
1) dokumentacja ma być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
dokumentacja ta będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy i usługi w oparciu o ustawę Pzp,
niezbędnych do użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem;
2) dokumentacja
winna
zostać
wykonana
w
języku
polskim,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz
powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć;
3) informacje zawarte w ww. dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów
i urządzeń powinny określać przedmiot umowy w sposób zgodny z ustawą Pzp oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

§2
Warunki wykonywania usługi
1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania w możliwie
najkrótszym czasie działań wynikających z Umowy po odebraniu od Zamawiającego informacji
o konieczności dokonania działań. Strony dopuszczają następujące formy przekazania
informacji:
a) pismo,
b) e-mail,
c) telefon potwierdzony formą lit. a lub b, w ciągu 2 dni roboczych
2. Informację o konieczności dokonania działań może przekazać Wykonawcy pracownicy
wyznaczeni przez Zamawiającego, o których mowa w §12 ust.3.
3. Strony dopuszczają świadczenie usług zdalnie poprzez sieć Internet, o ile jest to uzasadnione i
może skrócić czas reakcji.

§3
Czas realizacji umowy
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w §1 i 2 Umowy w terminie do
30.11.2021r., z zastrzeżeniem iż :
1) Rozpoczęcie świadczenia usług wyznacza się w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.
2) Zakończenie świadczenia usług wyznacza się na dzień podpisania protokołu odbioru
końcowego bez uwag dla zadania podlegającemu wsparciu technicznemu tj.: modernizacji
Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej
Woli (ul. COP 25), ale nie dłużej niż do 30.11.2021.
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§4
Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem Umowy
podwykonawcom.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które
realizuje przy pomocy podwykonawców.
4. Wykonawca na dzień zawarcia Umowy, zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym
podwykonawcom następujący zakres zamówienia:
1) …......................................….,
2) ..............................................;

§5
Umowy o pracę
1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji
zamówienia, określone w ust. 2 poniżej, będą zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. 2019. 1040 t.j. z późn. zm.) w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanym
przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się ściśle przestrzegać w stosunku do tych osób
przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, szczególnie norm dotyczących czasu pracy
i obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.
2. Czynnościami, o których mowa w ust. 1 są czynności wykonywane w zakresie prac:
1) wsparcia technicznego,
2) udzielanie konsultacji,
3) realizacja obowiązków wynikających z pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót
montażowych wymienionych w OPZ.
3. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy
lub Podwykonawcy. W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną
powierzone do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wymóg zatrudnienia
na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudniania przez
Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na
umowę o pracę.
4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania,
przedstawi wykaz osób i stosowne oświadczenie, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę.
W przypadku zmiany zatrudnionych, wykazanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji
umowy, Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz w terminie 7
dni roboczych od dnia dokonania zmiany osób.
5. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy Wykonawcy oraz Podwykonawców
samodzielnie realizujących umowę, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu
do CEIDG lub innych równoważnych rejestrów, którzy samodzielnie wykonują czynności
wymienione w §5 ust. 2.
6. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od otrzymania
żądania, przedstawi Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem dowody w celu
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potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, osoby wykonującej czynności wskazane w ust. 2, w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności:
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione adresów zamieszkania, nr
PESEL pracowników itp.). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (zanonimizowane analogicznie
j.w.);
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń (zanonimizowane analogicznie jw.).
7. Dokumenty przedstawiane przez Wykonawcę Zamawiającemu na mocy niniejszego paragrafu
są przedstawiane na koszt Wykonawcy.
§6
Poufność
Zważywszy na fakt, iż Strony niniejszej Umowy współpracować będą w zakresie realizacji
postanowień Umowy, z których realizacją wiąże się dostęp do informacji wymagających
zachowania poufności, Strony zawierają następujące postanowienia i zobowiązują się ich
przestrzegać:
1. Strony ustalają, że za informacje wymagające zachowania poufności uważa się Informacje
Poufne. Za Informacje Poufne, uważa się:
a) wszelkie informacje ekonomiczne, finansowe, techniczne, technologiczne, handlowe,
organizacyjne, prawne i osobowe Stron;
b) informacje podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z późn. zm.) , z uwzględnieniem §7;
2. Każda ze Stron Umowy zobowiązuje się:
1) powstrzymać się od przekazywania lub ujawniania Informacji Poufnych w jakiejkolwiek
formie lub sposobie osobom lub podmiotom nieuprawnionym do dostępu do tej tajemnicy,
a także od nieuzasadnionej modyfikacji lub zniszczenia tych z interesem Strony, której dane
Informacje Poufne dotyczą; b)wykorzystywać pozyskane Informacje Poufne jedynie w
zakresie niezbędnym do realizacji zadań i prac związanych z przedmiotem umowy;
2) postępować z Informacjami Poufnymi oraz nośnikami tych informacji otrzymanymi od
drugiej Strony w sposób zapewniający ochronę przed ich utratą, ujawnieniem, wglądem do
treści, przetwarzaniem oraz modyfikacją przez osoby nieupoważnione;
3) podjąć wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących Informacje
Poufne nie ujawni ich zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania
uprzedniego pisemnego wyraźnego upoważnienia od Strony, z której Informacja Poufna
pochodzi i z zachowaniem zasad ochrony tych informacji;
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4) powstrzymać się od wykorzystywania Informacji Poufnych w sposób sprzeczny z celem, dla
którego zostały Stronie przekazane lub w sposób naruszający interes prawny Strony, której
te informacje dotyczą;
5) wykonywać kopie materiałów stanowiących Informacje Poufne wyłącznie w przypadku,
gdy jest to konieczne do realizacji zadań wynikających z Umowy. Po wykonaniu zlecenia
Wykonawca jest zobowiązany przekazać utworzone kopie Zamawiającemu lub je zniszczyć.
3. Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić Informacje Poufne
personelowi Wykonawcy (pracownikom, współpracownikom) oraz, przy czym dostęp do
Informacji Poufnych oraz korzystanie Podwykonawcom z Informacji Poufnych przez te osoby i
podmioty nie może wykroczyć poza zakres, w jakim Wykonawca może z nich korzystać.
Wykonawca zobowiąże te osoby i podmioty do przestrzegania poufności. Wykonawca jest
odpowiedzialny za naruszenia spowodowane przez takie osoby i podmioty.
4. Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie będą miały zastosowania w odniesieniu do
Informacji Poufnych lub jakiejkolwiek ich części, przekazanych przez którąkolwiek ze Stron
jeśli informacje te:
1) są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszania
postanowień niniejszej Umowy;
2) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą Strony, której
Informacje Poufne dotyczą;
3) zostały przekazane przez osobę trzecią zgodnie z obowiązującymi przepisami i bez
naruszenia jakichkolwiek zobowiązań wobec Stron Umowy o nieujawnianiu tych
informacji.
5. Informacje Poufne pozostają przez cały czas własnością Strony ujawniającej.
6. Każda ze stron zobowiązuje się do zwrotu lub zniszczenia w sposób ustalony przez Strony,
wszelkich przekazanych materiałów zawierających Informacje Poufne, jak również ich
wszelkich kopii po zakończeniu Umowy. W przypadku zniszczenia Informacji Poufnych na
wniosek drugiej Strony, Strona otrzymująca żądanie zobowiązana jest do złożenia Stronie
ujawniającej pisemnego oświadczenia z potwierdzeniem dokonania zniszczenia tych informacji.
Żądanie zwrotu lub zniszczenia Informacji Poufnych nie może uniemożliwiać lub utrudniać
realizacji Umowy drugiej Stronie.
§7
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w celu i na
zasadach określonych w załączniku nr 2 do Umowy (Wzór umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych).
2. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy podpisze z Zamawiającym umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

§8
Wynagrodzenie
1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi ……………… zł brutto
(słownie zł:……………………) tj. netto ………… zł + …… % VAT, zgodnie z ofertą
Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
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2. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie obliczona przez zsumowanie wynagrodzeń za
realizację zleceń cząstkowych i kosztów przyjazdu, o których mowa w Załączniku nr 1 Opis
przedmiotu zamówienia i tabeli cen jednostkowych w formularzu ofertowym, u uwzględnieniem
ust.3, 4 i 5 .
3. Płatności za prace, o których mowa w § 1 Umowy, będą realizowane cząstkowo, każdorazowo
po zleceniu przez Zamawiającego i zrealizowaniu przez Wykonawcę zleconego zakresu prac
oraz podpisaniu przez obie Strony, bez uwag, protokołu realizacji prac.
4. Koszty dojazdu do Zamawiającego lub na posiedzenia arbitrażowe będą rozliczane zgodnie z
Ofertą Wykonawcy, niezależnie od tego gdzie Wykonawca ma siedzibę /oddział/ miejsce
wykonywania działalności, jak również ile osób przyjedzie, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie po zakończeniu zleconego etapu prac jako wyliczenie iloczynu ceny
jednostkowej i krotności przyjazdów w danym etapie.
5. Koszty udziału w pracach montażowych, w tym koszty dojazdu będą rozliczane zgodnie z Ofertą
Wykonawcy, niezależnie od tego gdzie Wykonawca ma siedzibę /oddział/ miejsce
wykonywania działalności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po zakończeniu zleconego
etapu prac montażowych.
6. Wynagrodzenie zostanie wpłacone na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury
VAT.
7. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur,
faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).
8. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: Sekretariat MZK
(bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl)
9. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww.
adresu mailowego.
10. Postanowienia ust. 7-9 nie wyłączają uprawnienia Wykonawcy do wysyłania Zamawiającemu
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku wyboru możliwości przesłania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z platformy, o której
mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl).
11. W przypadku wystawienia i dostarczenia faktury w formie elektronicznej nie jest dopuszczalne
równoczesne wystawienie faktury w formie papierowej.
12. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
13. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu zrealizowania przez
Wykonawcę mniejszego zakresy usług niż tych, o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, jeżeli Zamawiający dojdzie do wniosku, że
realizacja wszystkich wymienionych usług, w tym krotności pobytu u Zamawiającego
i czasokresów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nie jest konieczna lub zasadna.

§9
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług wynikających z niniejszej
umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty następujących kar umownych:
1) W sytuacji zwłoki, z wyłącznej winy Wykonawcy, na prawidłowo przekazane zlecenie w
przypadku niewywiązywania się z Wykonawcy z terminów, o których mowa Załączniku Nr
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1 Opis przedmioty zamówienia, w wysokości 300 PLN (słownie: trzysta złotych), za każdy
dzień zwłoki,
2) W sytuacji, gdy Wykonawca zmieni bez zgody Zamawiającego (z zastrzeżeniem §11 ust. 1
pkt.4) osobę wskazaną w ofercie w „Wykazie osób” na osobę, której doświadczenie
zawodowe jest mniejsze od doświadczenia zawodowego osoby wskazanej w ofercie
Wykonawcy, za które Wykonawca uzyskał punkty w kryterium oceny ofert. Kara zostanie
naliczona w wysokości 5 000,00 zł za każdą dokonaną zmianę w sytuacji, gdy mniejsze
doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia w wyniku dokonanej
zmiany, spowodowałoby przyznanie mniejszej ilości punktów w pozacenowym kryterium
oceny ofert, jeżeli osoba ta zostałaby wskazana w pierwotnie w ofercie Wykonawcy. Nie
pozbawia to Zamawiającego uprawnień z §10 ust. 2 pkt 3.
3) W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 5 Umowy, Zamawiający naliczy
karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
4) W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 6 Umowy, Zamawiający naliczy
karę umowną w wysokości 10 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
2. Suma kar umownych z tytułu nienależytego wykonania usług wynikających z niniejszej umowy
nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 8 ust.1.
3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca oraz rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn niezależnych od zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 8 ust.1.
4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Zamawiający oraz rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 8 ust.1, z
zastrzeżeniem § 10 ust.1, w którym to kara umowna nie ma zastosowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
6. Jeżeli wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie pokryje szkody
poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10
Odstąpienie od umowy
1. W razie wystąpienia 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.
2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia
od umowy, a w zakresie w jakim umowa dotyczy świadczenia usług - do jej wypowiedzenia,
w następujących przypadkach:
1) gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin określone
w Załączniku nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia przekracza 30 dni,
2) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie przekroczył określony w Załączniku nr 1 do
umowy Opis przedmiotu zamówienia termin realizacji któregokolwiek z obowiązków
wynikających z umowy,
3) gdy Wykonawca nie realizuje zamówienia przez osoby wskazane w ofercie w „Wykazie
osób” z wyłączeniem §11 ust. 1 pkt 4.
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4) gdy Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i nie zmienia
sposobu wykonania umowy lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień
mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu;
Wezwanie Zamawiającego może być dokonane pisemnie lub drogą elektroniczną na adres
e-mail Wykonawcy wskazany do korespondencji, bez stosowania elektronicznego podpisu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej wypowiedzeniu należy złożyć drugiej Stronie
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.
Oświadczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie.
4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
przesłanki odstąpienia lub powzięcia informacji przez Zamawiającego o zaistnieniu takiej
przesłanki.
§ 11
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (terminów cząstkowych przewidzianych w
Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia):
a) gdy dochowanie terminu jest niemożliwe, z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni
wpływ na terminowość wykonania zamówienia (termin może ulec wydłużeniu o czas
trwania siły wyższej);
b) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu
należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć (termin może ulec
wydłużeniu o czas trwania tych okoliczności);
c) wydłużenia terminów rzeczowej realizacji w projektu pn. „Doposażenie linii
technologicznej ZMBPOK w Stalowej Woli” przez Instytucję Wdrażającą lub opóźnień w
wykonywaniu robót/dostaw przez wykonawców robót budowlanych/dostaw.
3) zmiany dotyczące przedmiotu umowy, w tym przypadku konieczności zrealizowania
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych
niż wskazane w ofercie Wykonawcy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
4) zmiany dotyczące personelu kluczowego wymienionego w Ofercie Wykonawcy na osobę o
równoważnym doświadczeniu zawodowym, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej
Umowy. Zmiana taka jest możliwa, po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu
Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed planowaną zmianą i po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiającego. Zmiana taka wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę personelu kluczowego na osoby o
równoważnym doświadczeniu zawodowym w następujących przypadkach:
- nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy;
- jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Wykonawcy (np. choroby, kwarantanny , rezygnacji, itp.).
b) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany personelu kluczowego, jeżeli uzna, że
nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające z niniejszej
Umowy.
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c) Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy odbywać się będzie na poniższych zasadach :
- Wykonawca musi wykazać, że zaproponowana nowa osoba spełnia warunki udziału w
stopniu nie mniejszym niż określone dla danego personelu wymagania, określone na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia i potwierdzone ofertą Wykonawcy,. Osoba
zaproponowana przez Wykonawcę musi posiadać doświadczenie zawodowe co najmniej
równoważne do doświadczenia zawodowego, które podlegało ocenie. Zamawiający nie
wyrazi zgody na zmianę personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca
nie wykaże, że zaproponowana osoba spełnia wymagania określone w SIWZ
- W okresie wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca może udzielić urlopu personelowi
kluczowemu, nie dłuższego jednak niż 14 dni kalendarzowych na następujących warunkach:
➢ terminy urlopów zostaną uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego,
➢ Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów personelu oraz zaproponować
osoby ich zastępujące z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem,
➢ wszystkie osoby zastępujące w okresie urlopu personel muszą być zatwierdzone przez
Zamawiającego, m.in. na podstawie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje.
- Wykonawca musi zapewnić również osoby na zastępstwo w przypadku zwolnień
lekarskich kluczowego personelu, jeżeli okaże się to niezbędne do prawidłowej realizacji
niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca musi zwrócić się do Zamawiającego o
zatwierdzenie proponowanych osób na zastępstwo, przedkładając dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków określonych w SIWZ,
Tymczasowe zastąpienie personelu kluczowego innymi osobami odbywać się będzie na
zasadzie wzajemnych uzgodnień i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.
2. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
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.
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
W przypadku (i) zmiany stawki podatku od towarów i usług, (ii) zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę lub (iii) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, (iv) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wartość wynagrodzenia Wykonawcy
może ulec zmianie, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia
przez Wykonawcę, przy czym:
a. wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie adekwatnej do zmiany kosztów
Wykonawcy, wynikających ze zmian określonych powyżej,
b. w przypadku wystąpienia przez Wykonawcę o zmianę wysokości wynagrodzenia,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć jest szczegółowe wyliczenie zawierające
kalkulację zmiany kosztów wraz dowodami potwierdzającymi te wyliczenia,
c. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będą dokonywane wyłącznie na podstawie
pisemnych, pod rygorem nieważności, aneksów zawieranych przez Strony,
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d. z wnioskiem o zawarcie aneksu z uwagi zmniejszenie kosztów Wykonawcy
wynikających ze zmian określonych powyżej, może wystąpić również Zamawiający –
w takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których
mowa w punkcie b powyżej, w ustalonym przez strony terminie, nie dłuższym jednak
niż 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego,

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób, o których mowa w § 12 ust. 3 i 4 lub ich danych
kontaktowych. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego informowania o ww.
zmianach w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

§ 12
Zarządzanie realizacją umowy
1. Za wyjątkiem przypadków przewidzianych postanowieniami umowy, przy prowadzeniu
korespondencji w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy obowiązywać będzie
forma pisemna i elektroniczna.
2. Zawiadomienia mogą być przesyłane pocztą elektroniczną z potwierdzeniem ich otrzymania.
3. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy,
koordynowania prac związanych z realizacją umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą jest
Pan/Pani ................................., tel.: .............., e-mail: ....................................
4. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach
związanych z realizacją niniejszej umowy jest Pan/Pani ...................... tel................................, email: ....................................
5. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym
drugiej Strony.

§ 13
Siła wyższa
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej.
2. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki
są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na
stale lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu
należytej staranności.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie
poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu. W takiej sytuacji Strony niezwłocznie
uzgodnią tryb dalszego postępowania.
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§ 14
COVID-19
1. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może
wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa
powyżej, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.
2. Każda ze Stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte
wykonanie umowy.
3. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.
1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte
jej wykonanie. Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.
4. Strona umowy, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub
odszkodowań, lub ich wysokość.
§ 15
Ochrona praw autorskich
1. W przypadkach, w których realizacja przedmiotu umowy polegać będzie na wykonaniu przez
Wykonawcę dzieła na rzecz Zamawiającego, które będzie miało charakter utworu i podlegać
będzie przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(zwanym dalej „prawem autorskim”, stosuje się poniższe zapisy. Niniejsze zapisy stosuje się w
szczególności do przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust. 1, w zakresie dotyczącym
wykonanych opracowań, dokumentów i analiz; przeniesienie autorskich praw majątkowych
obejmuje wszelkie elementy wykonanych projektów w szczególności teksty, grafiki oraz użyte
zdjęcia.
2. W treści protokołu przekazania dzieła Wykonawca oświadczać będzie, że dzieło jest utworem
oryginalnym, wolnym od wad prawnych i nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób
trzecich.
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Wykonawca odpowiada za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr
osobistych osób trzecich, i w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko
Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób
trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu.
4. Wykonawca z chwilą wydania Zamawiającemu dzieła przenosi na Zamawiającego na zasadzie
wyłączności prawo własności utrwalonego dzieła oraz nieobciążone jakimikolwiek prawami
osób trzecich autorskie prawa majątkowe do dzieła w szczególności do nieograniczonego w
czasie korzystania i rozporządzania dziełem w całości i we fragmentach w kraju i za granicą, na
następujących polach eksploatacji:
3.

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku w szczególności zaś na elektronicznych nośnikach
informacji, taśmie światłoczułej, magnetycznej, na dysku komputerowym, w postaci zapisu
optycznego, zapisu w pamięci komputera oraz na pamięciach typu flash,
b) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w nieograniczonej liczbie
egzemplarzy, w całości lub części niezależnie od standardu, systemu lub formatu, w
szczególności zaś techniką magnetyczną, optyczną, na dyskach audiowizualnych, techniką
cyfrową oraz techniką zapisu komputerowego, dokonywane także w celu wprowadzania,
wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania dzieła,
c) tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakichkolwiek innych zmian według
uznania Zamawiającego lub osoby trzeciej upoważnionej przez Zamawiającego,
d) wyświetlanie, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie utrwaleń sporządzonych
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,
e) rozpowszechnianie, prawo obrotu w kraju i za granicą w tym sprzedaży, najmu, dzierżawy
udzielania licencji na korzystanie z całości lub części dzieła lub jego kopii,
f) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację
naziemną lub satelitarną, przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od
standardu, systemu i formatu,
g) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz sporządzanie kopii
takich zapisów dla potrzeb eksploatacji,
h) utrwalenie i zwielokrotnienie drukiem lub podobną techniką (w tym fotokopiowaniem),
w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
i) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe
w nieograniczonej ilości nadań,
j) sporządzanie wersji obcojęzycznych w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
k) publicznego udostępnienia dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
l) sprzedaży lub użyczanie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których
dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez
wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych
przedmiotem dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do
wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę dostaw lub robót budowlanych i
innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania dostaw/ robót
budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i
jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej,
za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,
Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do wykonywania praw zależnych do dzieła wraz
z prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dzieła.
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła oraz prawa wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego jest nieograniczone terytorialnie oraz czasowo.
7. Zamawiający ma prawo dysponowania dziełem według własnych potrzeb w szczególności na
potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
5.
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Wykonawca oświadcza, że z tytułu przeniesienia praw określonych w niniejszym paragrafie, nie
będzie kierował do Zamawiającego żadnych dodatkowych roszczeń.
9. Wykonawca zezwala na wykonywanie w każdym czasie przez Zamawiającego lub osoby trzecie
przez niego wskazane, opracowania dzieła w rozumieniu art.2 ustawy Prawo autorskie oraz
zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowania. Wykonawcy nie przysługuje z tego
tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
10. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich uwzględnione jest
w wynagrodzeniu o którym mowa w § 8 ust.1.
8.

§ 16
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może dokonać cesji na osoby trzecie wierzytelności wynikających z umowy
bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
4. Sprawy sporne wynikające z realizacji umowy w przypadku braku porozumienia rozstrzygać
będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
6. Integralną częścią Umowy są załączniki:
1) Załącznik nr 1 -Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Załącznik nr 2 do Umowy -Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3) Załącznik nr 3 -Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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