
 

UMOWA NR .......................... 
 

Niniejsza Umowa zawarta została, w dniu …………………………. we Wrocławiu pomiędzy: 

Gminą Wrocław – z siedzibą we Wrocławiu pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław w imieniu  i na rzecz której 
działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50 – 059 Wrocław, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000285920, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
dla Wrocławia - Fabrycznej,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego reprezentowaną przez: 

Piotra Pasia – Prezesa Zarządu  

działającego  na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19  Prezydenta Wrocławia z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

 

a 

……………………………………………………………………... 

 

zwaną/ym dalej Wykonawcą, 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie 
podstawowym na podstawie przepisów art. 275 i następne Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z 2019 r. ze zm. – dalej „Ustawa prawo zamówień publicznych”)  
 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wykonania usług określonych w OPZ  

stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy (dalej: „Usługi”).  
2. Usługi odnoszą się do realizacji zamierzeń inwestycyjnych w ramach zadania:  „03900 –  Budowa 

wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia” 
realizowanego w ramach Projektu: „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle 
Nowy Dwór z Centrum Wrocławia” nr POIS.06.01.00-00-0029/16. 

3. Zamawiający informuje Wykonawcę, że Usługi pozostają w ścisłym związku rzeczowym oraz czasowym z 
zamierzeniem inwestycyjnym, o którym mowa w ust. 2, a Wykonawca jest świadomy powyższej okoliczności 
i ją akceptuje. 

4. Biorąc pod uwagę okoliczność wskazaną w ust. 2, szczegółowe treści zawarte w ramach poszczególnych 
Usług realizowanych przez Wykonawcę będą uzgadniane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na 
bieżąco przy uwzględnieniu postępu zamierzenia inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 2, a także 
reakcji społecznych na prowadzone prace. 

 
 
 
 
 



 

§ 2 
Termin wykonania umowy 

 
1. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania usług wskazanych w § 1 ust. 1 i OPZ w 

nieprzekraczalnym terminie do 22 miesięcy od podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2023 r.  z 
zachowaniem terminów wynikających z OPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy oraz tam, gdzie OPZ 
przewiduje uzgodnienie terminu z Zamawiającym – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy 
uwzględnieniu oczekiwanego przez Zamawiającego okresu realizacji .   

2. Jak wskazano w § 1 ust. 3 Usługi pozostają w ścisłym związku czasowym z zamierzeniem inwestycyjnym, o 
którym mowa w § 1 ust. 2. 

3. Biorąc pod uwagę okoliczność wskazaną w ust. 2, szczegółowe  terminy realizacji poszczególnych działań 
przez Wykonawcę będą uzgadniane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na bieżąco przy 
uwzględnieniu postępu zamierzenia inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 2, a także reakcji 
społecznych na prowadzone prace.  

4. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt 
harmonogramu realizacji usług (dalej: „Harmonogram Realizacji Usług” lub „Harmonogram”)  na pierwsze 3 
miesiące wykonywania Umowy uwzględniający terminy zawarte w OPZ oraz informacje uzyskane od 
Zamawiającego. Zamawiający może wnieść uwagi do projektu Harmonogramu Realizacji Usług w terminie 5 
dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca w terminie kolejnych 3 dni roboczych sporządzi 
zmieniony Harmonogram Realizacji Usług uwzględniający uwagi Zamawiającego i przedstawi go 
Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

5. Harmonogram będzie uaktualniany w razie zajścia takiej potrzeby  
6. Harmonogramy na kolejne okresy 3 miesięczne będą przedkładane przez Wykonawcę co najmniej na 14 

dni przed upływem okresu, na który złożono dotychczasowy Harmonogram. Ustęp 4 znajduje zastosowanie 
do procesu zatwierdzania tych Harmonogramów. 

7. Strony mogą uzgodnić tworzenie Harmonogramu Realizacji Usług na krótsze okresy, jeśli uznają to za 
bardziej uzasadnione, nie krótsze jednak niż 1 miesiąc.   
 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy: 

1) w należyty oraz profesjonalny sposób, 
2) zgodnie z przepisami prawa, 
3) zgodnie z OPZ i instrukcjami Zamawiającego oraz w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego, jeśli 

OPZ wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
4) Zgodnie z wymaganiami Umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa wydzielonej trasy autobusowo – 

tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, numer POIS.06.01.00-00-0029/16, w 
szczególności załącznika – Obowiązki informacyjne Beneficjenta oraz Podręcznika wnioskodawcy i 
beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji” 

2. Wykonawca ma obowiązek wykonywać swoje obowiązki w terminach określonych w OPZ, a obowiązki dla 
których nie ustalono umownych terminów ich wykonania - w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu 
Umowy.   



 

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu profesjonalnej pomocy, porady i wsparcia w związku z przedmiotem 
zamówienia w zakresie kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia Wykonawcy, o które Zamawiający 
zwróci się do Wykonawcy w związku z Umową. 

5. Wykonawca ma obowiązek: 
a. konsultowania (na bieżąco) z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań,  
b. przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilościach i na zasadach określonych w 

załączniku nr 1 do niniejszej umowy wraz z oświadczeniami o: 
i. kompletności usług,  
ii. wykonaniu usług w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
iii. zgodności usług z umową, obowiązującymi przepisami prawa, oraz celem któremu 

dokumentacja służy, 
iv. przysługujących Wykonawcy do wykonanych w ramach Umowy utworów wyłącznych i 

nieograniczonych prawach autorskich (osobistych i majątkowych), 
v. przeniesieniu praw autorskich, udzieleniu zgody na wykonywanie praw zależnych oraz 

osobistych w zakresie opisanym w § 5 Umowy wraz z oświadczeniami twórców 
utworów, o których mowa w § 5 ust. 7, 

vi. braku obciążenia praw do utworów wykonanych w ramach umowy jakimikolwiek 
roszczeniami i prawami osób trzecich, 

c. informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
lub termin zakończenia jakiegokolwiek elementu prac będących przedmiotem zamówienia w 
terminie 3 dni od dnia zaistnienia okoliczności, 

d. zagwarantowania Zamawiającemu możliwości sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac 
związanych z wykonaniem umowy, 

e. pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich uzgodnień oraz materiałów 
potrzebnych do wykonania Umowy, chyba, że co innego wynika z Umowy, 

f. przygotowania i przekazania Usług w formie opisanej w OPZ. 
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zapisami §  14 ust. 4 zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 
jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy podwykonawczej są usługi; 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 

§ 4 

Przedstawiciele stron, komunikacja 

1. Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktów w zakresie realizacji umowy Pana/Panią 
………………, tel: ………………, email: …………………… 

2. Zamawiający wyznacza Pana/Panią…………………….., tel.:……………………, email:………………. jako 
osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do koordynacji prac (uzgodnień i akceptacji rozwiązań) i 
dokonania odbioru całości prac umownych.  

3. Zmiana osób będących przedstawicielami Wykonawcy lub Zamawiającego, o których mowa w niniejszym 
paragrafie nie stanowi zmiany do umowy. Zmiana osoby będącej przedstawicielem Wykonawcy wymaga 
uprzedniej akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej.  
 

 

 

 



 

§ 5 

Przeniesienie praw autorskich 

1. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu jakichkolwiek utworów sporządzonych na podstawie niniejszej Umowy 
(dalej: „Dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej 
Dokumentacji. 

2. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych 
użytkować Dokumentację na następujących polach eksploatacji: 

2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji – kserować, skanować oraz kopiować  
na nośniki optyczne CD lub DVD, 

2.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono: 

2.2.1. użytkować na własny użytek i użytek jednostek związanych, dla potrzeb ustawowych  
i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności  przekazać Dokumentację lub jej 
dowolną część, a także ich kopie innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do 
wykonania innych opracowań, 

2.2.2. wykorzystywać Dokumentację lub jej dowolną część do prezentacji, 

2.2.3. wprowadzać Dokumentację lub jej część do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych 
stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek związanych, 

2.2.4. zamieszczać Dokumentację na serwerze Zamawiającego, 

2.2.5. zwielokrotniać Dokumentację  lub jej część dowolną techniką, 

2.3. w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2.1., 2.2. – publicznie  
wystawiać, wyświetlać a także publiczne udostępniać Dokumentację w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 udziela Zamawiającemu zezwolenia  
na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej 
umowy oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające 
na zlecenie Zamawiającego zmian do treści i formy Dokumentacji oraz zrzeka się wszelkich potencjalnych 
roszczeń z tego tytułu. Powyższe oznacza, że Zamawiający wraz z chwilą przekazania mu Dokumentacji  
będzie uprawniony do dokonywania jej opracowania, w szczególności zmian, przeróbek i adaptacji, a także 
zlecania ich wykonywania osobom trzecim, przy czym Wykonawca udziela również zgody  
na rozporządzanie i korzystanie z tak wykonanych opracowań przez Zamawiającego oraz upoważnione 
przez niego osoby trzecie.  

4.  Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw 
osobistych do Dokumentacji, w tym w szczególności do: 

a) nieoznaczania autorstwa twórcy/twórców Utworu, 
b) decydowaniu o pierwszym udostępnieniu Utworu, 



 

c) dowolnego ingerowania w treść i formę Utworu poprzez dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, 
opracowań, adaptacji, modyfikacji.  

5. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Dokumentacji na każdym odrębnym 
polu eksploatacji. Zapłata wynagrodzenia określonego w umowie wyczerpuje wszelkie roszczenia 
Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich 
polach eksploatacji, wyrażenie zgody na wykonywanie praw zależnych oraz przeniesienia własności 
egzemplarzy Dokumentacji. 

6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy 
Dokumentacji w liczbie określonej w załączniku nr 1 do umowy. 

7.    W wypadku posługiwania się przez Wykonawcę przy wykonywaniu Dokumentacji pracownikami, 
podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowiązuje się przekazać wraz z 
Dokumentacją oświadczenia twórców o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego oraz o udzieleniu 
zgody na wykonywanie przez Zamawiającego oraz zezwalanie na wykonywanie praw zależnych oraz na 
wykonywanie praw autorskich osobistych, o których mowa w ust. 4, w tym na naruszenie integralności 
utworu w wyżej opisany sposób i to w granicach opisanych w niniejszym paragrafie, a w razie niewykonania 
tego zobowiązania jest zobowiązany pokryć Zamawiającemu wszelkie koszty wynikłe z roszczeń osób 
trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich. 

8.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw majątkowych i osobistych osób trzecich przy 
wykonywaniu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt uzasadnionych roszczeń 
osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez 
Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego jakichkolwiek kwot na rzecz osób trzecich z tego tytułu – 
do zwrotu na wezwanie Zamawiającego całości zapłaconych kwot oraz wszelkich związanych z tym 
wydatków, w tym kosztów postępowań sądowych oraz zastąpienie Zamawiającego w wytoczonym sporze. 

 

§ 6 

Spotkania, odbiory 

1. Zamawiający zorganizuje pierwsze spotkanie po podpisaniu Umowy. Personel wskazany w Ofercie 
Wykonawcy  stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy będzie uczestniczył w tym spotkaniu.  

2. Wykonawca będzie zobowiązany do organizowania spotkań z Zamawiającym na temat statusu realizacji 
Umowy nie rzadziej niż raz na miesiąc, chyba że Zamawiający poinformuje Wykonawcę, że w danym 
okresie organizacja spotkań jest bezcelowa.   

3. Zamawiający ma prawo do zwoływania spotkań związanych z realizacją umowy stosownie do potrzeb, a 
także do określania miejsca, daty i godziny spotkań oraz zakresu i treści porządku obrad, a także osób ze 
strony Wykonawcy, jakie powinny w tych spotkaniach uczestniczyć. 

4. Notatki będą sporządzane przez Wykonawcę i po uzgodnieniu treści z Zamawiającym podpisywane przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do odbioru najpóźniej w ostatnim dniu danego miesiąca miesięczne 
raporty z realizacji Usług obejmujące Usługi wykonane całkowicie w danym miesiącu. Dla potrzeb 
powyższego raportu za usługę wykonaną całkowicie Strony rozumieją usługę, co do której zostały 
wykonane wszystkie jednostki składające się na tą usługę zgodnie z OPZ oraz z § 7 ust. 1  lub całkowicie 
została wykonana część tych jednostek (jeśli w kolumnie „ilość” została wskazana więcej niż jedna sztuka i 
możliwy jest odbiór częściowy). Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od przedstawienia mu raportu 



 

zaakceptuje raport lub prześle do niego uwagi. W razie uwag raport zostanie poprawiony przez Wykonawcę 
w ciągu 2 dni roboczych. Procedura akceptacji opisana powyżej ulega powtórzeniu. Korespondencja w tym 
zakresie będzie prowadzona w formie elektronicznej na adresy wskazane w  § 4 ust. 1.  

6. Po całkowitym wykonaniu wszystkich Usług Wykonawca złoży Zamawiającemu Raport Ostateczny z 
wykonania Usług.  Procedura akceptacji opisana w ust. 5 znajduje zastosowanie. 

 

 
§ 7 

Wynagrodzenie 
 

1. Zamawiający, w uznaniu wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia w nim wad przez Wykonawcę,  
w terminach i w sposób określony w Umowie, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z Ofertą 
Wykonawcy w wysokości: ……… zł (słownie: ………………..zł) brutto, to jest ……….. zł (słownie: 
……………..) neto plus należny podatek VAT (23%) ……………..zł (słownie: ………………………zł), w 
tym za poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia : 

 

Nazwa pozycji ilość 
Cena jednostkowa 

netto 
Wartość netto 

1. Kampania Display w Internecie 1 szt.   

2. Kampania w medium serwisie 
społecznościowym  

1 szt. 
  

3. Billboard 10 szt.   

4. Plakaty B1 800 szt.   

5. Ulotki 40 000 szt.   

6. Spot video jedno minutowy 
prezentujący realizacje inwestycji  
przy użyciu m. in. Drona  

30 szt. 
  

7. Banery w Internecie i w mediach 
społecznościowych 80 szt. 

  

8. Spot radiowy produkcja plus 
emisja po uzgodnieniu z 
zamawiającym 

4 szt. 
  

9.  Artykuły sponsorowane w prasie 
regionalnej i ogólnokrajowej  

6 szt. 
  

10. Organizacja konferencji 3 szt.   

 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia  jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w chwili składania oferty nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac, 
jednak wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane za rzeczywiście wykonane prace. 



 

3. Wynagrodzenie za poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia obejmują całkowity koszt wykonania 
zamówienia w sposób opisany w OPZ, a Wykonawcy nie należy się żadna dodatkowa płatność za 
poniesione na jego realizację koszty.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane miesięcznie za Usługi wykonane całkowicie w danym 
miesiącu (w rozumieniu § 6 ust. 5) według cen jednostkowych wskazanych w ust. 1. Podstawą 
wystawienia faktury  jest zaakceptowanie przez Zamawiającego raportu miesięcznego, o którym mowa 
w § 6 ust. 5. 

5. Przejściowe rozliczanie Usług będzie następowało maksymalnie do wysokości 90% wartości 
wynagrodzenia określonego w ust. 1. Pozostałe 10% zostanie wypłacone po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego Raportu Ostatecznego, o którym mowa w § 6 ust. 6. 

6. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
VAT.  

7. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz innej 
osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej bez 
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Strony przyjmują że w razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot umowy, z przyczyn 
niezależnych od stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, 
przyjmując procentowy  stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.  

9. Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji poszczególnych zakresów 
prac i tym samym zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. Rozliczenie nastąpi za 
faktycznie wykonane prace zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

10. Faktury VAT będą wystawiane na: 
Gmina Wrocław, 

pl. Nowy Targ 1-8, 
50-141 Wrocław, 

NIP: 897-13-83-551 
Faktury papierowe będą składane w siedzibie Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o.  

11. Sposób wystawiania faktur zostanie uzgodniony z Zamawiającym przy uwzględnieniu faktu 
współfinansowania zamówienia ze środków Unii Europejskiej. 

12. W przypadku wystawiania przez Wykonawcę faktur elektronicznych będą one przekazywane na 
Platformę Elektronicznego Fakturowania dostępną pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl, 
adres: PEF: NIP 8961003529, Odbiorcą Towaru/Usługi jest Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 
50-141 Wrocław, 

13. Środki finansowe na realizację zobowiązania Gminy Wrocław zostały ujęte w załączniku  nr  
……..Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr ………..z dnia ……… r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Miasta (pozycja ………..). 

 
§ 8 

Personel Wykonawcy 
 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami, doświadczeniem, wykwalifikowanym 
personelem posiadającym odpowiednie umiejętności, wiedzę, doświadczenie i uprawnienia niezbędne 
dla wykonania Usług. 

2. Wykonawca oświadcza, iż skieruje do wykonywania Umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy, to 
jest koordynatora kampanii oraz osobę montującą film / montażystę filmowego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę personelu, o 
którym mowa w ust. 2 z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem przed planowaną zmianą personelu.  



 

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 możliwa jest jedynie na osobę, której uprawnienia  
i doświadczenie są co najmniej takie same lub wyższe niż wskazane w Ofercie Wykonawcy i brane pod 
uwagę przy ocenie ofert oraz ocenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, co Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu w sposób przewidziany w SWZ dla osoby wskazywanej w 
Ofercie.  

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 4 OPZ.  

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w OPZ czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia usług, a następnie co miesiąc 
przez cały okres ich realizacji, składał Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania Zamawiającego) 
oświadczenie (Wykonawcy lub podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wymiennie osób 
zatrudnionych 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. 

8. Dodatkowo 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 w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 5. 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których 
mowa w ust. 5 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 
bez, adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania, 

b) 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, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności  
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radcy nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, 



 

d) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 
pracę. 

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję  
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt d) niniejszej 
Umowy.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a w przypadku 
oświadczenia o zatrudnieniu, o którym mowa w ust. 8 w terminie wyznaczonym w tym ustępie, żądanych 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności.  

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

 

§ 9 
Podwykonawcy 

1. W przypadku zmiany podwykonawcy, który – zgodnie z art. 118 ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych jest 
podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany wskazać 
innego podwykonawcę przed skierowaniem go do realizacji Umowy, spełniającego warunki określone przez 
Zamawiającego w SWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub samodzielnie wykazać się spełnianiem warunków również składając 
wymagane oświadczenia i dokumenty. W przypadku nieskierowania wskazanego w ofercie podwykonawcy i nie 
dokonania jego zmiany lub niespełnienia samodzielnie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 
będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o tym naruszeniu, 
niezależnie od możliwości żądania zapłaty kary umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt f). 

2. Zmiany podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie wymagają zmiany Umowy, lecz wymagają formy 
pisemnej i pisemnej zgody Zmawiającego, udzielonej przed faktem ich wprowadzenia.  

 
 

§ 10 
Ubezpieczenia 

1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać podczas całego okresu wykonywania Umowy ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej dotyczące skutków zdarzeń, które mogą wyniknąć w 
związku z wykonywaniem Usług, wyłącznie w odniesieniu do niniejszej Umowy (umowa dedykowana) z 
minimalną sumą gwarancyjną nie niższą niż wysokość wynagrodzenia brutto za wykonanie całego zakresu 
Umowy za każde oraz wszystkie zdarzenia lub serię obejmujące również odpowiedzialność za działania i 
zaniechania podwykonawców. 

2. W umowie ubezpieczenia nie jest dopuszczalne wyłączenie odpowiedzialności za rażące niedbalstwo. 
Dopuszczalne są franszyzy redukcyjne w wysokości nieprzekraczającej 20.000,00 zł w przypadku szkód 
rzeczowych.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego projekty dokumentów ubezpieczenia 
spełniających wymogi opisane w ust. 1 i 2 (polisa, ogólne warunki ubezpieczenia, szczególne warunki 
ubezpieczenia) w ciągu 5 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Zamawiający może odmówić akceptacji z 
uzasadnionych powodów. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację, że akceptuje projekty dokumentów 



 

ubezpieczenia lub je odrzuca podając uzasadnienie w ciągu 5 dni od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu. 
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uzasadnione uwagi Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumenty ubezpieczenia obejmujące okres od dnia zawarcia 
niniejszej Umowy co najmniej do daty zaakceptowania przez Zamawiającego Raportu Ostatecznego, o którym 
mowa w § 6 ust. 6 w formie zaakceptowanej przez Zamawiającego wraz z dowodami opłacenia składki nie 
później niż w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy.  

 
 

§ 11 
Kary umowne 

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 
b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu końcowego realizacji Usług, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 
1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu, chyba że opóźnienie jest 
wywołane przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy, 

c) za nieterminowe realizowanie którejkolwiek z Usług określonych w OPZ w określonym tam terminie 
a, gdy nie został wyznaczony - w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lub przez niego 
wyznaczonym w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 
ust. 1 umowy należnego za pozycję (łączną ilość sztuk), której dotyczy opóźnienie za każdy dzień 
opóźnienia liczony od upływu terminu, chyba że opóźnienie jest wywołane przyczynami nie leżącymi 
po stronie Wykonawcy, 

d) za niewywiązywanie się przez Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków dotyczących 
zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w § 8 ust. 5, w tym skierowania do realizacji 
Umowy osoby nie posiadającej umowy o pracę w momencie rozpoczęcia świadczenia przez nią 
pracy lub za każdy przypadek niezłożenia wymaganego dokumentu na potwierdzenie spełnienia 
obowiązku w wysokości 5.000 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość (osobę) lub niezłożenie 
wymaganego dokumentu, 

e) za niewywiązywanie się przez Wykonawcę z któregokolwiek z innych obowiązków dotyczących 
Personelu Wykonawcy wskazanych w § 8 (poza § 8 ust. 5), w tym nieskierowania do wykonywania 
Umowy osoby, o której mowa w § 8 ust. 2, niezgłoszenia zmiany osoby - w wysokości 0,1 % 
łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

f) za niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków dotyczących podwykonawców, o których 
mowa w § 9 ust. 1, w wysokości 5.000 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość,  

g) za nie wywiązanie się Wykonawcę ze zobowiązań dotyczących ubezpieczeń określonych w § 10 
ust. 4 w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia, 

h) za niewywiązywanie się z innych niż wskazane w pkt. a) – g) obowiązków określonych w Umowie 
lub wynikających z OPZ, po jednokrotnym pisemnym wezwaniu do jego wykonania w wyznaczonym 
terminie, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 za każdy 
stwierdzony przypadek, 

i) za nie usunięcie wad stwierdzonych w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego netto, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie jest wywołane 
przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy, 



 

j) za brak podwyższenia wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca jest do tego 
zobligowany zgodnie z § 3 ust. 6 lub brak zapłaty kwoty wynikającej z waloryzacji, pomimo 
dokonania zmiany w umowie podwykonawczej zgodnie z § 3 ust. 6, w wysokości 500 zł za każdy 
taki przypadek, 

k) za każdy dzień opóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z waloryzacji wynagrodzenia 
podwykonawcy, o której mowa w § 3 ust. 6 - 0,5 % kwoty tej waloryzacji netto. 
Łączna maksymalna wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę zgodnie z pkt a) – k) 
powyżej nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 
Umowy. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści. 

3.  Kara umowna musi zostać zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego  
z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę  
z dowolnej należności Wykonawcy, chyba że jest to niezgodne z przepisami prawa. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy 

1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem poszczególnych Usług w stosunku do terminu wynikającego z 
OPZ lub wyznaczonego przez Zamawiającego lub z nim uzgodnionego, zgodnie z zapisami Umowy, po 
wyznaczeniu mu dodatkowego co najmniej 7-dniowego terminu na wykonanie i braku wykonania Usług w 
tym dodatkowo wyznaczonym terminie, Zamawiający może od Umowy odstąpić.  

2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający 
może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić. Powyższe dotyczy 
również sytuacji realizacji Umowy przez inne osoby lub podmioty niż wskazane w ofercie lub w trakcie 
trwania Umowy zgodnie z § 8 ust. 2 i 4. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

– odstąpienie może nastąpić wyłącznie w zakresie części, której zmiana dotyczy, 
 

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą 
na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

6. Powyższe zapisy nie wyłączają możliwości odstąpienia wynikającej z Kodeksu cywilnego.   



 

7. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w całości lub w części nie wyłącza ani nie ogranicza 
uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, także 
za opóźnienia w wykonaniu Umowy).  
 

§ 13 

Rękojmia 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia  
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym przez okres 2 lat od dnia zatwierdzenia Raportu 
Ostatecznego, o którym mowa w § 6 ust. 6 .  

2. W wykonaniu zobowiązań z tytułu rękojmi Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. O wykryciu wady dokumentacji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie. 
 

§ 14 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do Umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, 
które nie zostały lub nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania, w szczególności: 
1) zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących 

Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy; zmiany Umowy 
dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów Umowy do wprowadzonych 
przepisów;  

2) zaistnienia siły wyższej; zmiana Umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu 
działania siły wyższej Wykonawca mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ.  
Pod pojęciem "siły wyższej" rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia 
i niemożliwe do zapobieżenia przez strony(ę) Umowy, a zaistniałe po złożeniu Oferty Wykonawcy,  
w szczególności takie jak: 
a) wojny, działania wojenne, inwazje, działania wrogów zagranicznych;  
b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;  
c) rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego 

podwykonawców lub Zamawiającego;  
d) działania sił przyrody, huragany, powodzie,  

3. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  
1)  stawki podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego,  
2)  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,  

3)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) 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. 
Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie 
przepisów, z których wynikają w/w zmiany.  



 

Jeżeli, stosownie do pkt 1) w czasie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana ustawowej 
stawki podatku VAT, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, tj. jego procentowego podwyższenia o wartość procentowego wzrostu stawki 
podatku VAT lub jego procentowego obniżenia o wartość procentowego obniżenia stawki 
podatku VAT. 

Z kolei w przypadku, o którym mowa w pkt 2), 3) i 4 Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów  (przed i po 
nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów 
z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany, a także przedłożyć 
konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) Wykonawcy.  

4. Strony przewidują możliwość dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o następujący 
mechanizm: 
a) jeżeli w  okresie pomiędzy miesiącem, w którym podpisano Umowę (lub dokonano otwarcia ofert – jeżeli 

umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert), a miesiącem, w 
którym upływa 12 miesięcy od podpisania Umowy  (lub dokonania otwarcia ofert – jeżeli umowa została 
zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert) nastąpi wzrost cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia  powyżej 0,5%, to Wykonawca może domagać się 
podwyższenia wynagrodzenia za usługi , które zostały wykonane po upływie 12 miesięcy od podpisania 
Umowy (lub dokonania otwarcia ofert – jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert) - o ten procentowy wzrost cen, który wystąpił, zwany dalej „Bazowym 
Wskaźnikiem Waloryzacyjnym”, 

b) jeżeli  po miesiącu, w którym upływa 12 miesięcy od podpisania Umowy (lub dokonania otwarcia ofert – 
jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert) wystąpi dalszy 
wzrost cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 0,25%, to Wykonawca 
może domagać się podwyższenie wynagrodzenia za  usługi.    Podwyższenie wynagrodzenia odnosi się 
do usług wykonanych w tym miesiącu, w którym wystąpiła wyżej opisana zmiana oraz w kolejnych 
okresach dodatkowo (poza wzrostem wynikającym z zastosowania Bazowego Wskaźnika 
Waloryzacyjnego) i nastąpi o  procentowy wzrost cen, który wystąpił w stosunku do miesiąca, który był 
brany pod uwagę jako ostatni przy ustalaniu Bazowego Wskaźnika Waloryzacyjnego ; w przypadku 
wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w kolejnych miesiącach (aż do 
zakończenia wykonywania umowy, jednak nie dłużej niż do zakończenia terminu przewidzianego na 
wykonanie usług ) powyżej 0,25%, w porównaniu do poprzedzającego kwartału, zapis poprzedniego 
zdania znajduje zastosowanie, z tym, że Wykonawca może się domagać zsumowania Bazowego 
Wskaźnika Waloryzacyjnego  i wszystkich poprzedzających wzrostów uwzględnianych na mocy 
niniejszego punktu b) . 

Wykonawca występując z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia wykazuje, że doszło do  wzrostu cen 
poszczególnych (wskazanych przez Wykonawcę) materiałów lub kosztów bezpośrednio związanych z realizacją 
przez niego zamówienia  w okresie opisanym w lit. a) oraz b) oraz o ile nastąpił ten wzrost , przedkładając 
Zamawiającemu analizę porównawczą czynników kosztotwórczych  oraz ich wpływu na koszt wykonywania 
zamówienia, przedstawiając przy tym szczegóły niezbędne dla dokonania weryfikacji przez Zamawiającego, z 
tym że: 

- w odniesieniu do wzrostu wynagrodzeń –  może on dotyczyć wyłącznie pracowników zaangażowanych 
bezpośrednio w realizację zamówienia, przy czym jeśli wykazywany przez Wykonawcę wzrost wynagrodzeń 
przekracza wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wynikającego z 



 

obwieszczeń publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Zamawiający uwzględni wpływ 
wzrostu wynagrodzeń na koszt wykonania zamówienia w wysokości wynikającej z Obwieszczeń Prezesa GUS 
dotyczących przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych 
miesiącach, 

- w odniesieniu do wzrostu cen materiałów oraz innych niż wynagrodzenie czynników kosztototwórczych  – może 
on dotyczyć tylko materiałów i narzędzi wykorzystywanych bezpośrednio przy realizacji zamówienia, przy czym 
jeśli wykazywany przez Wykonawcę wzrost cen przekracza wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Zamawiający uwzględni wpływ zmiany cen na koszt 
wykonania zamówienia w wysokości wynikającej z komunikatu Prezesa GUS w zakresie wzrost cen towarów i 
usług konsumpcyjnych. 

Jeśli w okresach opisanych w pkt a) i b) powyżej nastąpi spadek cen materiałów i czynników kosztotwórczych, 
Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego przedstawić wpływ tych zmian na koszt wykonania 
zamówienia. Jeśli potwierdzi się obniżenie kosztów realizacji zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
odpowiednio obniżone.  

Łączna wartość zmiany wynagrodzenia nie może być wyższa niż 10% łącznego wynagrodzenia netto za 
wykonanie usług  (tzw. maksymalna wartość wszystkich zmian). 

Zmiana wymaga  podpisania przez Strony aneksu do umowy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie może 
odmówić zgody na zmianę w sytuacji zaistnienia przesłanek do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, a 
Wykonawca w sytuacji zaistnienia przesłanek do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

Aneks będzie podpisywany na wniosek Wykonawcy (przy podwyższeniu wynagrodzenia) lub Zamawiającego 
(przy obniżeniu wynagrodzenia). 

Kwota wynikająca z aneksu zostanie rozliczona jednorazowo w oparciu o poprawnie wystawioną fakturę VAT 
przez Wykonawcę i opłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej faktury  przez Zamawiającego. 

5. Zmiany Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie następują po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego w formie aneksu do umowy.  

6.  Zmiany do Umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w przepisach ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Zmiany te nie mogą w żadnym przypadku prowadzić do ominięcia przepisów 
Prawa zamówień publicznych, w szczególności dotyczących zamówień dodatkowych. 

 

§ 15 
Rozstrzyganie sporów 

1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą starań 
aby rozwiązać je pomiędzy sobą w sposób ugodowy. 

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym 
mowa w ust. 1, będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 16 
Regulacja prawna 

W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 
kodeksu cywilnego, ustawy  o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych właściwych przepisów 
prawa. 



 

§ 17  

Ochrona danych osobowych  

Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych pracowników Wykonawcy lub też osób z nim współpracujących  
w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie następować za wiedzą i zgodą Wykonawcy, 
który jest zobowiązany: 

 posiadać podstawy do dysponowania ich danymi osobowymi, 
 przekazać im niezwłocznie po przekazaniu ich danych osobowych Zamawiającemu oświadczenie 

dotyczące ich przetwarzania przez Zamawiającego, w imieniu którego działają Wrocławskie 
Inwestycje Sp. z o.o. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy,  

 przekazać osobom reprezentującym Wykonawcę niezwłocznie po przekazaniu ich danych 
osobowych Zamawiającemu oświadczenie dotyczące ich przetwarzania przez Zamawiającego  
Gminę Wrocław, w imieniu którego działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. zgodnie z 
Załącznikiem nr 4 do Umowy. 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 
3. Podpisując niniejszą umowę Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w oświadczeniach  

i dokumentach przedkładanych przez Wykonawcę przed dniem podpisania niniejszej Umowy,  
a mających na celu wykazanie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia z udziału w postępowaniu w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotów trzecich, o których mowa w 
art.  118 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz podwykonawców, w tym te, o których mowa w 
art. 127 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, pozostają aktualne na dzień podpisania umowy. 
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dniu podpisania umowy w bazach danych, o 
których mowa w art.  127 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do Wykonawcy, 
podmiotów trzecich, o których mowa w art.  118 ust. 1 i ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz 
podwykonawców są zgodne ze stanem faktycznym. 

4. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  
o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa,  
a także w celu realizacji niniejszej Umowy. 

5. Załącznikami do Umowy są następujące dokumenty:  
1. załącznik nr 1– Opis Przedmiotu Zamówienia, 
2. Załącznik nr 2 – Instrukcja dla Wykonawców, 
3. załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy, 
4. Załącznik nr 4 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 powinny być interpretowane jako wzajemnie się 
uzupełniające, a w razie braku takiej możliwości pierwszeństwo ma tekst Umowy, a hierarchię pozostałych 
dokumentów ustala się zgodnie z kolejnością wskazaną w ust. 5. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA 

Sprawdzono pod względem legalności 

celowości i gospodarności 



 

   Załącznik nr 4 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

                                               
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 

 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) działając w 
imieniu i na rzecz Administratora danych informujemy Pana/Panią, że:  
 

a) Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: Spółka Wrocławskie Inwestycje sp. z o. o., ul. 
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, Tel: 71 77 10 900 (901),  kontakt do inspektora ochrony 
danych osobowych: iod@wi.wroc.pl 

b)  Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Administratora wskazanego w pkt a): 
- w przypadku reprezentanta Wykonawcy – dla celów zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczeń,  

- w przypadku osób uczestniczących w wykonywaniu Umowy -  dla celów wykonywania umowy dla 
zadania  
„03900, 04130 - Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych 
realizowanych przez Wrocławskie Inwestycje” 

  
c) Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja usprawiedliwionych 

interesów przez Administratora to jest zawarcie i wykonanie umowy a w razie istnienia roszczeń 
związanych z niewykonaniem oraz nienależytym wykonaniem umowy-  dochodzenie roszczeń z tego 
tytułu,  

d) kategorie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują dane zwykłe, 
to jest to jest: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, a także – w przypadku osób 
reprezentujących podmiot - pozostałe dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

e) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia realizacji 
umowy oraz upływu okresów przedawnienia roszczeń związanych z jej realizacji, chyba, że przepisy 
prawa lub zawarte umowy o dofinansowanie wymagają dłuższego okresu przechowywania; 

a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do Gminy Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 
Wrocław z uwagi na obowiązki w zakresie nadzorowania wykonywania zadań przez Administratora 
oraz gromadzenia informacji o zawartych w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław umowach, a także 
innym osobom na zasadach wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z Ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jak również z Ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z 2019 r. ze zm.)  oraz organom kontrolującym, w 
tym w szczególności Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, organom kontrolującym 
wykorzystanie środków unijnych, a także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub 
kurierską, podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, 
podatkowych, prawnych, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytorskie, 
archiwizacji,  

f) Informujemy Pana/Panią o prawie do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych; 
ma Pan/Pani prawo uzyskania potwierdzenia, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, uzyskania 



 

informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO,  a także uzyskania kopii danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu przez Administratora, 

g) Informujemy Pana/Panią o prawie do żądania od Administratora sprostowania swoich danych 
osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne, 

h) Informujemy Pana/Panią o prawie do żądania usunięcia dotyczących Pana/Pani danych; 
Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z 
okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO, w szczególności jeśli dane te nie są już niezbędne 
dla celów, dla których zostały zebrane,  

i) Informujemy Pana/Panią o prawie do żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Pana/Pani 
danych w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO, 

j) Informujemy Pana/Panią o prawie do żądania przenoszenia danych, to jest otrzymania w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 
danych osobowych dotyczących Pana/Pani, które Pan/Pani dostarczył/a Administratorowi oraz 
przesłania tych danych osobowych innemu Administratorowi,  

k) Informujemy o prawie wniesienia przez Pana/Panią skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

l) Informujemy Pana/Panią o prawie do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani 
szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych opartego na 
uzasadnionych celach Administratora; Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych 
osobowych, chyba że wykaże on istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

m) Pana/Pani dane osobowe Administrator otrzymał od ………………… (nazwa Wykonawcy), 
n) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia (w przypadku osób 

reprezentujących Wykonawcę) i wykonania Umowy (w przypadku członków personelu 
zaangażowanych w realizację) . 

 
 

 
 


