
Załącznik 7 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, 

uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego i wykonanego „pod 

klucz” rozwiązania w postaci dwóch portali: www.sztetl.org.pl i www.sprawiedliwi.org.pl w 

oparciu o dotychczasowe funkcjonalności tych portali i ich zasoby informacyjne. 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 do umowy. 

2. Pod pojęciem rozwiązania wykonanego „pod klucz” należy rozumieć, że Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać wszelkie działania i prace związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, za wyjątkiem wskazanych jednoznacznie w Załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy działań i prac przewidzianych do wykonania przez Zamawiającego. 

 

§ 2. Kwalifikacje 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie 

zapewniające prawidłowe wykonanie prac objętych niniejszą umową. 

2. Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej 

staranności, zgodnie z jej postanowieniami, obowiązującymi przepisami i standardami 

oraz zasadami wiedzy technicznej i ponosi za to wyłączną odpowiedzialność. 

3. Za działania i zaniechania podwykonawcy lub podwykonawców, Wykonawca odpowiada 

jak za własne działanie lub zaniechanie. 

 

§ 3. Termin realizacji umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie 415 dni licząc od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w następujących etapach i terminach 

(liczonych od dnia podpisania umowy): 

2) Etap I - uszczegółowienie wymagań oraz  projekt funkcjonalny portali Wirtualny Sztetl 

i Polscy Sprawiedliwi – 75 dni; 

3) Etap II -  produkcja oprogramowania portalu Polscy Sprawiedliwi i przekazanie do 

testów – 135 dni; 

4) Etap III - weryfikacja działania portalu Polscy Sprawiedliwi (testy) –160 dni; 

5) Etap IV – migracja danych portalu Polscy Sprawiedliwi – 175 dni; 

6) Etap V - uruchomienie produkcyjne portalu Polscy Sprawiedliwi – 180 dni; 

7) Etap VI - strojenie portalu Polscy Sprawiedliwi po uruchomieniu – 210 dni; 

8) Etap VII - produkcja oprogramowania portalu Wirtualny Sztetl oraz skorelowane 

rozszerzenia funkcjonalne portalu Polscy Sprawiedliwi i przekazanie do testów – 300 

dni; 

9) Etap VIII - weryfikacja działania obu portali (testy) – 320 dni; 

10) Etap IX - migracja danych portalu Wirtualny Sztetl – 380 dni; 

11) Etap X - uruchomienie produkcyjne portalu Wirtualny Sztetl i rozszerzeń 

funkcjonalnych Polscy Sprawiedliwi – 385 dni; 

http://www.sztetl.org.pl/
http://www.sprawiedliwi.org.pl/


12) Etap XI - strojenie portalu Wirtualny Sztetl po uruchomieniu – do 415 dni. 

3. Wykonawca najpóźniej przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu umowy 

zobowiązany jest wydać Zamawiającemu: 

1) kody źródłowe oprogramowania, niezbędne do korzystania i rozwijania przedmiotu 

umowy; 

2) oprogramowanie oraz kody źródłowe utrwalone na dysku USB; 

3) kompletną dokumentację przedmiotu umowy opisaną w rozdziale 2.8.1 w punktach: 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20 w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca przeprowadzi szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z 

warunkami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający dokona odbiorów poszczególnych etapów w ciągu w ciągu 3 dni roboczych 

od ich otrzymania, z wyłączeniem etapu I, którego odbiór wynosił będzie do 10 dni 

roboczych. W przypadku opóźnienia po stronie Zamawiającego w dokonaniu odbioru 

danego etapu, termin wykonania umowy, ulegnie przedłużeniu o czas opóźnienia 

Zamawiającego. 

6. Termin zakończenia danego etapu liczony jest w dniach kalendarzowych od daty 

podpisania umowy. Termin zakończenia danego etapu uwzględnia w sobie termin 

odbioru po stronie Zamawiającego, dlatego Wykonawca winien przedstawić każdy etap 

do odbioru, z uwzględnieniem czasu na jego odbiór. 

7. Za moment wykonania całości przedmiotu umowy uważać się będzie datę końcowego 

odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony 

bez zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 3 do umowy. 

8. Podpisanie jakiegokolwiek protokołu odbioru nie wpływa na odpowiedzialność 

Wykonawcy za wynik umowy oraz na uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i 

rękojmi. 

 

§ 4. Wynagrodzenie 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy 

w wysokości __________________________ złotych (__________) brutto. 

2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie przez Zamawiającego na 

podstawie faktur za wykonanie danego etapu umowy, wystawionych przez Wykonawcę 

każdorazowo po odbiorze poszczególnych części przedmiotu umowy, czego 

potwierdzeniem będzie podpisanie przez strony protokołu odbioru poszczególnych części 

zamówienia bez zastrzeżeń. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu kolejnych etapów prac, zgodnie z § 3 ust. 2 

umowy, w wysokości: 

1) Etap I - ___________ zł (słownie:                  ) brutto; 

2) Etap II - ____________zł  (słownie:               ) brutto; 

3) Etap III - ____________ zł (słownie:             ) brutto; 

4) Etap IV - ____________ zł (słownie:             ) brutto; 

5) Etap V - ____________ zł (słownie:              ) brutto; 

6) Etap VI - ____________ zł (słownie:             ) brutto; 

7) Etap VII - ____________ zł (słownie:             ) brutto; 

8) Etap VIII - ____________ zł (słownie:             ) brutto; 

9) Etap IX - ____________ zł (słownie:             ) brutto; 

10) Etap X - ____________ zł (słownie:             ) brutto; 



11) Etap XI - ____________ zł (słownie:             ) brutto. 

4. Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do umowy (wyciąg 

z oferty). 

5. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

zgodnie z warunkami określonymi w umowie i załącznikach do umowy, w tym 

wynagrodzenie za przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych 

do przedmiotu umowy, udzielenie licencji oraz udzielenie zezwoleń na wykonywanie 

praw zależnych - na wszystkich polach ich eksploatacji objętych umową. 

 

§ 5. Płatności 

 

1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonany dany etap zamówienia 

jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do 

umowy. 

2. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego wynosi do 14 dni od 

dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu odbioru 

bez zastrzeżeń. 

3. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

4. Za termin dokonania płatności uważa się datę wprowadzenia płatności do systemu 

bankowości elektronicznej. 

 

§ 6. Prawa autorskie 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej umowy nie będzie naruszało autorskich 

praw majątkowych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W razie podniesienia 

roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem 

przez Zamawiającego z przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, 

Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie 

Zamawiającego, zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie 

uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia wraz z kosztami ewentualnego procesu 

lub negocjacji ugodowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów o przeniesienie autorskich 

praw majątkowych lub umów licencyjnych ze wszystkimi osobami trzecimi, które wniosą 

wkład twórczy do przedmiotu umowy oraz do przeniesienia tychże praw zgodnie z 

zapisem ust. 3, najpóźniej do dnia podpisania protokołów odbioru przedmiotu umowy. 

Powyższe umowy będą obejmowały przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

utworów lub upoważnienie do korzystania z utworów autorstwa osób trzecich w zakresie 

określonym w ust. 3, a w szczególności będą obejmowały wszystkie pola eksploatacji 

wymienione w ust. 3, bez ograniczeń co do czasu korzystania oraz terytorium oraz 

zezwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych osób trzecich w związku z 

dokonywaniem i rozporządzaniem przez Zamawiającego opracowaniami, przeróbkami, 

adaptacjami na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 3. Wykonawca 

zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zawarciem tychże umów, 

w tym wszelkich wynagrodzeń osób trzecich oraz należności publicznoprawnych - opłat i 

podatków związanych z nabyciem od tych osób, praw autorskich i pokrewnych do tych 

utworów. 



3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do przedmiotu 

umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, w zakresie pól eksploatacji wynikających z 

art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. 

U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), a w szczególności: 

1) w zakresie użytkowania i wykorzystania przedmiotu umowy lub jego fragmentów na 

potrzeby wszelkiej odpłatnej i nieodpłatnej działalności Zamawiającego, w tym o 

charakterze edukacyjnym, wystawienniczym, marketingowym i promocyjnym; 

2) w zakresie nieograniczonego ilościowo utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu 

umowy - wytwarzanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, 

fotograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą 

jakiegokolwiek nośnika informacji, niezależnie od standardu systemu i formatu; 

3) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy 

utrwalono - wprowadzenie do obrotu, oddanie do bezpłatnego używania, najem lub 

dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; 

4) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny, niż określony w pkt 

1, 2 i 3 - wprowadzenie do pamięci komputerów, rozpowszechnianie przez Internet 

(np. strona www, poczta elektroniczna, serwery ftp), Intranet i inne sieci 

komputerowe, nadawanie za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez 

stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, a także publiczne 

wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz inne udostępnianie w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą odbioru przedmiotu umowy autorskie 

prawa majątkowe do oprogramowania składającego się na przedmiotu umowy  na 

wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, a w szczególności w 

zakresie: 

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie; 

2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w 

przedmiocie umowy; 

3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, przedmiotu umowy lub jego kopii. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje: 

1) na czas nieokreślony, 

2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie 

autorskich praw zależnych oraz nie sprzeciwia się dokonywaniu lub zlecaniu osobom 

trzecim opracowań przedmiotu umowy, w szczególności adaptacji, modyfikacji, 

przeróbek, aktualizacji, streszczeń, tłumaczeń oraz korzystania z tak powstałych 

opracowań i rozporządzania prawami do nich na polach eksploatacji określonych w ust. 

3. 

7. Wykonawca oświadcza, że nośniki, na których utrwalony zostanie przedmiot umowy nie 

będą posiadały wad fizycznych. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo udzielania licencji do przedmiotu umowy, a także 

dokonania cesji praw i obowiązków nabytych niniejszą umową na osoby trzecie. 

9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw 

osobistych, a w szczególności do: 

1) decydowania o sposobie i formie oznaczenia przedmiotu umowy danymi Wykonawcy, 

2) decydowania o nienaruszalności treści i formy przedmiotu umowy, 



3) decydowania o pierwszym udostępnieniu przedmiotu umowy publiczności, 

4) decydowania o nadzorze nad korzystaniem z przedmiotu umowy, a nadto  

zobowiązuje się, że ani on ani żadna  osoba trzecia  nie będą wykonywali w stosunku 

do Zamawiającego swych autorskich praw osobistych. 

10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy nastąpi z chwilą 

podpisania protokołów odbioru, bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek 

dodatkowych oświadczeń woli przez strony. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji projektu na komponentach 

oprogramowania typu open source rozpowszechnianego przez podmioty trzecie; w takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udzielenie na rzecz Zamawiającego - 

bez dodatkowego wynagrodzenia - niezbędnych licencji umożliwiających korzystanie 

przez Zamawiającego z takiego oprogramowania w zakresie opisanym w ustępach 

powyższych. 

 

§ 7. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy 

 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do utworzenia zespołu odpowiedzialnego za 

realizację Przedmiotu umowy złożonego z przedstawicieli obu stron. 

2. W celu prawidłowego współdziałania stron przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum pięciu roboczych spotkaniach kontrolnych 

organizowanych w siedzibie Zamawiającego. Celem spotkań kontrolnych jest 

sprawdzenie prawidłowości wykonywania wytycznych Zamawiającego oraz 

zaawansowania i terminowości realizacji przedmiotu umowy. 

3. Obowiązki koordynującego sprawy związane z realizacją przedmiotu umowy ze strony 

Zamawiającego pełnić będzie: ………… tel.: …………… e - mail: ___________@polin.pl. 

4. Obowiązki koordynującego sprawy związane z realizacją przedmiotu umowy ze strony 

Wykonawcy pełnić będzie: ………………… tel.: ….…………….., e - mail: ………………… 

5. Każda ze Stron ma prawo do zmiany osób wskazanych w ustępach poprzedzających, po 

uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej strony. 

 

§ 8. Wady przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów. 

2. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany 

przedmiot umowy ma wadę fizyczną lub prawną na zasadach określonych w 

obowiązujących przepisach o rękojmi. 

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji: na 

okres 6 miesięcy od dnia uruchomienia produkcyjnego portalu Polscy Sprawiedliwi oraz 

na okres 6 miesięcy od dnia uruchomienia produkcyjnego portalu Wirtualny Sztetl - na 

zasadach określonych w ustępach poniższych. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca będzie usuwał stwierdzone w tym okresie wady 

przedmiotu umowy; nadto Wykonawca zapewni: 

1) czynności gwarancyjne związane z obsługą zgłoszeń gwarancyjnych Zamawiającego 

w trybie 8h/5d; 

2) zapewnienie skutecznej zdalnej interwencji gwarancyjnej. 

5. Obsługa gwarancyjna musi być wspomagana rejestrem zgłoszeń i reklamacji w portalu 

internetowym Wykonawcy z możliwością rejestracji zgłoszeń gwarancyjnych na portalu. 

mailto:___________@jewishmuseum.org.pl


6. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności gwarancyjnych w następujących 

przedziałach czasowych, liczonych w godzinach od momentu rejestracji zgłoszenia 

gwarancyjnego na portalu gwarancyjnym: 

7. Przez sformułowanie „Wada poważna” należy rozumieć taką wadę, na skutek której dany 

portal jest całkowicie niedostępny dla użytkowników lub nastąpiło znaczące obniżenie 

jego wydajności tj. poniżej 30% normatywnego sposobu działania systemu mierzonego 

na poziomie serwera. 

8. Przez sformułowanie „obejście Wady poważanej” należy rozumieć przywrócenie 

prawidłowego działania portalu poprzez zminimalizowanie uciążliwości występującej 

Wady i zapewnienie dostępności portalu dla użytkowników. 

9. Obejście nie stanowi usunięcia wady, jednak pozwala użytkownikom na korzystanie z 

funkcjonalności portalu, przy dopuszczalnej niższej ergonomii jego użycia i wydajności 

działania. Wdrożenie obejścia nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku naprawy wady. 

10. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewni aktualizację dokumentacji 

przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji funkcjonalnej i technicznej do 

wprowadzanych przez Wykonawcę zmian, tak aby w sposób ciągły była ona aktualna 

i zgodna ze stanem produkcyjnie działającej wersji portalu. 

11. W razie nieusunięcia wady w ramach gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia 

jak w przypadku rękojmi za wady, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może także usunąć 

stwierdzone wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji 

nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie 

wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania 

uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o 

wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania 

obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich 

wykonanie. 

 

§ 9. Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

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

zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadkach określonych w 

obowiązujących przepisach prawa. 

Działanie gwarancyjne Czas [w godzinach] 

Przystąpienie do usuwania wady poważnej (czas reakcji) 4 

Przystąpienie do usuwania wad pozostałych (czas reakcji) 12 

Obejście wady poważnej (czas obejścia) 48 

Obejście wad pozostałych (czas obejścia) 72 

Usunięcie wady poważnej (czas naprawy) 120 

Usunięcie wad pozostałych (czas naprawy) 168 



3. W wypadku częściowego odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego: 

1) w ciągu 7 dni od daty odstąpienia strony sporządzą szczegółowy protokół 

inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej i 

odebranej przez Zamawiającego bez zastrzeżeń części umowy. 

 

§ 10. Kary umowne 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego 

oraz prawo do naliczenia kar umownych zastrzeżonych w ustępie poniższym. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania któregokolwiek 

z etapów, o których mowa w § 3, Wykonawca zapłaci na wezwanie Zamawiającego karę 

umowną, za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,3% wartości etapu, którego zwłoka 

dotyczy. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w ramach rękojmi w stosunku do 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku przekroczenia wskazanych w § 8 ust. 6 przedziałów czasowych obejścia 

lub usunięcia wady Wykonawca zapłaci karę w wysokościach wskazanych poniżej za 

każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w obejściu lub usunięciu wady stosownie do kategorii 

Wady: 

 

5. Nieterminowa płatność wynagrodzenia o którym mowa w § 4 Umowy, skutkować będzie 

odsetkami ustawowymi, które Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy na 

pierwsze wezwanie. 

6. Powyższe kary umowne będą płatne przelewem na wskazany rachunek bankowy, 

w terminie 14 dni, od daty doręczenia wezwania do zapłaty, na podstawie noty obciążającej. 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia wymagalnych kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy 

7. Niezależnie od przewidzianych w umowie kar umownych Zamawiający może żądać 

zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 11. Zmiana umowy 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ustępów poniższych. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w niżej wymienionych przypadkach: 

1) zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy: 

Działanie gwarancyjne Kara [PLN] 

Obejście Wady poważnej  100 

Obejście Wad pozostałych 50 

Usunięcie Wady poważnej  100 

Usunięcie Wad pozostałych 50 



a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 

pewnością, w szczególności grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach, 

b) z powodu zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie w terminie prac 

objętych umową, 

2) zmiana sposobu realizacji umowy w przypadku ograniczenia środków finansowych, a 

w takim przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia. 

3. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) 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. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 1 Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie zmiany wysokości 

wynagrodzenia odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość 

wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać 

będzie wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio 

dostosowana do zmienionej stawki VAT. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 2 Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie zmiany wysokości 

wynagrodzenia odpowiednio do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w 

szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za prace na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku 

do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 3 Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie zmiany wysokości 

wynagrodzenia odpowiednio do zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty wykonania 

zamówienia, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na podwyższenie 

kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek 

powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 

wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania 



ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

7. Zamawiający po dokonaniu analizy wniosków, o których mowa w ust. 4 - 6, wyznacza 

datę negocjacji w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia. 

8. Zmiana umowy dotyczy zmiany wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 

realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. 

9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3, z wnioskiem o zmianę umowy, na 

zasadach określonych odpowiednio w ust. 4-6, może wystąpić także Zamawiający. 

10. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

11. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 

12. Nie stanowi zmiany niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w 

szczególności: 

a) zmiana danych teleadresowych stron; 

b) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, wskazanych w § 7 ust. 3 i 4. 

 

§ 12. Poufność informacji 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych 

dotyczących Zamawiającego, jeśli wszedł w ich posiadanie w trakcie realizacji niniejszej 

umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w 

szczególności dane go identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, 

stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), która 

podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 

§ 13. Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nie uregulowanych umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

oraz ustawy z dnia 29-01-2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a także inne 

powszechnie obowiązujące przepisy. 

2. Spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 - Wycena Wykonawcy; 

3) Załącznik nr 3 - Protokół odbioru. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 


