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Załącznik nr 3  
do Zapytania ofertowego 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

Zawarta w dniu .................................... 2019 r. pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Urzędem Lotnictwa Cywilnego z siedzibą przy ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, 

NIP 526-26-58-186, REGON 01526812 , zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

…………………………………... – Dyrektora Generalnego, 

 

a 
……………………………………………………………………… z siedzibą w ................................................................ , NIP 

…………..……..., REGON ...................................... zwaną/ym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

Pana/Panią …………………………, 

 

zwanymi dalej „stronami”. 

 

Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 ze zm.). 

 

 

§ 1 

[Przedmiot Umowy] 

Przedmiot Umowy (zwany dalej również „zamówieniem”) obejmuje opracowanie i przeprowadzenie działań 

promocyjnych i informacyjnych, realizowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego zgodnie z opisem 

zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz Formularzem 

oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

 

§ 2 

[Realizacja Umowy] 

1. Przedmiot Umowy będzie realizowany w sposób określony w Zapytaniu ofertowym stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) każdorazowo, gdy wymagana jest akceptacja projektu przez Zamawiającego zostanie ona przekazana 
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Zamawiającemu na adres mailowy wskazany w ust. 16; 

2) w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, a w przypadku Programu realizacji 

działań promocyjnych i informacyjnych, Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz tablicy informacyjnej – 

w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, Zamawiający dokona akceptacji projektu 

albo zgłosi do niego uwagi; 

3) w przypadku zgłoszenia uwag do projektu, Wykonawca wprowadzi poprawki i ponownie przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji poprawiony projekt, nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od 

dnia otrzymania uwag od Zamawiającego, a w przypadku Programu realizacji działań promocyjnych 

i informacyjnych, Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz tablicy informacyjnej – w terminie do 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego; 

4) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego dalszych uwag do projektu, postanowienia pkt. 2 i 3 

stosuje się odpowiednio, jednak łącznie nie więcej niż dwukrotnie. 

2. Proces technologiczny związany z naniesieniem wskazanego przez Zamawiającego wzoru graficznego 

nie może naruszać gwarancji producenta udzielanej na dany produkt. 

3. O planowanym terminie dostawy produktów składających się na przedmiot Umowy Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego nie później niż na 2 dni robocze przed dostawą. 

4. Miejscem dostawy przedmiotu Umowy przez Wykonawcę będzie miejsce wskazane w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa. 

5. Wykonawca dokona czynności związanych z dostawą przedmiotu Umowy w dni robocze Zamawiającego, 

w godzinach od 9:00 do 15:00, chyba że Zamawiający na piśmie lub mailowo wyrazi zgodę na dostawę 

w innych godzinach lub dniach. 

6. Sposób transportu oraz opakowanie przedmiotu Umowy musi zapewniać zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami. Za szkody powstałe w trakcie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

7. Po dostarczeniu materiałów zgodnie z Umową, wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego, sprawdzą 

ich zgodność z Umową pod względem ilościowym i jakościowym. 

8. Wykonawca oświadcza, że dostarczane produkty stanowić będą w chwili wydania Zamawiającemu jego 

wyłączną własność, będą fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od jakichkolwiek wad fizycznych 

i prawnych oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem byłby przedmiot Umowy, nie 

będą one obciążone zastawem, zastawem rejestrowym ani zastawem skarbowym ani żadnymi innymi 

ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także będą odpowiadać przeznaczeniu wynikającemu z Umowy 

oraz będą zgodne Zapytaniem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, zaakceptowanymi 

przez Zamawiającego projektami i wizualizacjami, a także spełniać będą wymogi w zakresie 

bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących przepisów, w tym jeżeli dotyczy ich Ustawa z dnia 

30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r. poz. 1226, ze zm.) muszą spełniać 

wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z tej ustawy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy 
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oraz posiadać odpowiednie oznaczenie. 

9. Zawarte w materiałach substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla użytkowników lub osób 

trzecich podczas przewidywanego okresu ich użytkowania. 

10. Produkty każdego etapu podlegają protokolarnemu odbiorowi Zamawiającego, zgodnym z Protokołem 

odbioru częściowego usługi (stanowiącym Załącznik nr 3a) oraz Protokołem odbioru końcowego usługi 

(stanowiącym Załącznik nr 3b). 

11. W terminie do 5 dni roboczych od dnia przedstawienia przez Wykonawcę zadania do odbioru 

Zamawiający dokona odbioru poprzez podpisanie protokołu odbioru usługi (Załącznik nr 3a lub 3b) lub 

zgłosi zastrzeżenia uzasadniając odmowę dokonania odbioru zadania. Zamawiający ma prawo odmówić 

odbioru zadania w szczególności w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie Umowy, niekompletności 

dostawy lub niezgodności z dokonanymi uzgodnieniami, jak również niezgodności z Planem działań 

informacyjno-promocyjnych lub Systemem Identyfikacji Wizualnej. 

12. Protokół odbioru usługi powinien zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia; 

2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania przedmiotu 

Umowy. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń dotyczących odbioru zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko oraz dostarczenia materiałów promocyjnych do 

ponownego odbioru w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W takim 

przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień 

niniejszego paragrafu. 

14. Nieobecność osoby upoważnionej do czynności odbiorczych ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje 

czynności odbiorczych i upoważnia do dokonania przez Zamawiającego odbioru jednostronnego. 

15. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania protokołu odbioru usługi 

w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania, strony, z upływem tego terminu, uznają treść 

sporządzonego przez Zamawiającego protokołu za zaakceptowany przez Wykonawcę. 

16. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli upoważnionych do współpracy w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia: 

ze strony Zamawiającego: 

a)   ………………, tel.: ……………………, ................................................. , e-mail: 

………………………… lub 

b)   ………………, tel.: ……………………,................................................. , e-mail: 

………………………… ……………………………………………, 
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ze strony Wykonawcy: 

a)  ………………, tel.: ……………………, ................................................. , e-mail: 

………………………… lub 

b)  ………………, tel.: ……………………, .................................................. , e-mail: 

………………………… ……………………………………………, 

17. Zmiana przedstawicieli, o których mowa w ust. 16, nie stanowi zmiany Umowy, lecz dla swej 

skuteczności wymaga pisemnego lub e-mailowego powiadomienia drugiej strony Umowy. 

 

§ 3 

[Termin wykonania przedmiotu Umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem zawartym 

w pkt. VI Zapytania ofertowego. 

2. Terminy wykonania zadań i dostarczenia produktów, określone w pkt. VI Zapytania ofertowego 

nie obejmują procedury odbioru produktów przez Zamawiającego, o której mowa w § 2 ust. 11 Umowy 

(tj. okresu od dnia dostarczenia przedmiotu Umowy Zamawiającemu do dnia podpisania protokołu 

odbioru usługi albo zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń). 

 

§ 4 

[Prawa autorskie] 

1. Wykonawca, z chwilą wydania przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów 

powstałych w wyniku realizacji Umowy na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów a także ich rozpowszechnianie, w całości lub części (w tym 

poszczególnych elementów składających się na utwór) w wersji papierowej, elektronicznej lub zapisu 

magnetycznego, w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia; 

2) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie utworu w całości 

lub  w części (w tym poszczególnych elementów składających się na utwór) w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a zwłaszcza w sieciach 

informatycznych,  w tym zwłaszcza w Internecie, w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, 

w tym w szczególności pod adresami domenowymi Zamawiającego; 
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3) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie publikacji 

papierowej, folderów reklamowych, plakatów, ulotek i innych o podobnym charakterze; 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu; 

5) wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub 

cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub 

video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, 

kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci. 

4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów 

oraz przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie 

z opracowań utworów (prawo zależne). 

5. Wykonawca gwarantuje, że ani on ani inne osoby nie będą wykonywać wobec utworów autorskich praw 

osobistych.  

6. Przenoszone na Zamawiającego prawa autorskie nie mogą być obciążone prawami osób trzecich ani nie 

mogą naruszać praw tych osób. 

 

§ 5 

[Wynagrodzenie] 

1. Strony uzgadniają, że za prawidłowe wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

całkowite w kwocie ……………….… (słownie: 00/100) złotych brutto, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, 

stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Z tytułu bieżących prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma: 

a) 16% cząstkowego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za wykonanie etapu I, 

b) 16% cząstkowego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za wykonanie I części zadania 

etapu II (Utworzenie podstrony Projektu ZSI-ULC – etap I zadania), 

c) 18% cząstkowego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za wykonanie II części zadania 

etapu II (Utworzenie podstrony Projektu ZSI-ULC – etap II zadania), 

d) 18% cząstkowego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za wykonanie 1. i 2. zadania 

etapu III (Przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz Przygotowanie layoutu i projektów 

materiałów biurowych i informacyjno-promocyjnych), 
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e) 16% cząstkowego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za wykonanie 3. zadania 

etapu III (Wykonanie oraz dystrybucja wybranych materiałów informacyjno-promocyjnych), 

f) 16% cząstkowego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za wykonanie 4. zadania 

etapu III (Prowadzenie i aktualizacja podstrony Projektu ZSI-ULC). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i opłaty towarzyszące wykonaniu 

Umowy, jakie mogą powstać w związku z realizacją zamówienia, w tym koszty opłat celnych, podatek od 

towarów i usług, ubezpieczenie, koszty transportu, rozładunku i wniesienia przedmiotu Umowy do 

siedziby Zamawiającego, koszty gwarancji, koszty wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na wolny od 

wad, koszty obioru i dostarczenia elementów podlegających wymianie gwarancyjnej, inne czynności 

związane z wykonaniem zamówienia a także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do produktów oraz wyrażenie zgody na wykonywanie praw zależnych.   

4. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury VAT wraz z załączonymi do niej kopiami protokołów odbiorów usług podpisanymi przez strony. 

Rozliczenie będzie się odbywać na bieżąco, każdorazowo po protokolarnym odbiorze przez 

Zamawiającego produktów usługi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT uwzględniającej ceny jednostkowej, zgodnie 

z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 

6. Zapłata faktury/rachunku dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze 

w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz 

z załączonymi do niej kopiami protokołów odbiorów usług podpisanymi przez strony. Za termin 

dokonania płatności uważa się datę wprowadzenia płatności przez Zamawiającego do systemu 

bankowości elektronicznej. 

7. Fakturę VAT wraz z kopiami protokołów odbiorów usług należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 

2 dni roboczych po podpisaniu przez strony wszystkich protokołów odbioru usług, na adres: …………………. 

. 

 

§ 6 

[Gwarancja] 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot Umowy na okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru usługi. 

2. W przypadku stwierdzenia wady przedmiotu Umowy w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest, 

w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, do wymiany wadliwego przedmiotu 
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Umowy na nowy, wolny od wad. 

3. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z korzystaniem z uprawnień gwarancyjnych, w tym 

nie ponosi kosztów z tytułu dostarczenia Wykonawcy wadliwych produktów i kosztów dostawy do 

siedziby Zamawiającego materiałów wolnych od wad. 

4. Na wszystkie materiały promocyjne objęte przedmiotem Umowy, wymienione w wyniku obowiązków 

gwaranta, okres gwarancji biegnie na nowo od daty dostarczenia Zamawiającemu materiałów 

promocyjnych wolnych od wad. 

5. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

6. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym 

z zastrzeżeniem, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

 

§ 7 

[Kary umowne i odstąpienie od Umowy] 

1. W przypadku niewykonania w całości lub w części Umowy lub jej wcześniejszego rozwiązania przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 

zapłacić karę umowną na rzecz Zamawiającego w wysokości 10% kwoty ustalonej w § 5 ust. 1. 

2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w terminie wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości niezrealizowanej w terminie części dostawy, 

za każdy rozpoczęty dzień roboczy ponad termin określony w pkt. VI Zapytania ofertowego. 

3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w terminie wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na nowy, 

wolny od wad, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia. 

4. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub z powodu działania siły 

wyższej. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy (bez wyznaczania dodatkowego terminu), jeżeli 

Wykonawca opóźnia wykonanie zadania w stosunku do terminu określonego w pkt. VI Zapytania 

ofertowego o więcej niż 14 dni. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w ciągu kolejnych 

30 dni. 

6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy (lub od części Umowy) z przyczyn leżących 

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

całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust 1. 
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7. W razie wystąpienia 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 istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

8. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w innych przypadkach przewidzianych w Kodeksie 

cywilnym lub innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

9. Kary umowne podlegają sumowaniu z zastrzeżeniem, że nie podlegają sumowaniu kara umowna za 

opóźnienie oraz kara za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu opóźnienia 

Wykonawcy.  

10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę stanowiącą 

równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłacić Wykonawcy. 

11. W przypadku braku potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary umowne będą płatne 

przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania 

do zapłaty. 

12. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, stronom przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

[Klauzule społeczne] 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy (z zastrzeżeniem ust. 4) co 

najmniej jedna osoba skierowana do wykonania lub obsługi zamówienia, stanowiącego przedmiot 

Umowy niezależnie od tego, czy będzie zatrudniona przez niego bezpośrednio czy też przez jego 

podwykonawcę: 

1) będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040)  

lub 

2) będzie należała do jednej z dwóch kategorii osób: 

a) osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, ze 
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zm.); 

b) osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265, ze zm.). 

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób wskazanych w pkt. 2 w oparciu o umowę cywilnoprawną lub 

umowę o pracę. 

2. Wykonawca nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy złoży 

pisemne Oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych zgodne z Załącznikiem nr 4 do Umowy 

oraz udokumentuje fakt uczestniczenia w realizacji usługi osoby, o której mowa w ust. 1 przedkładając do 

wglądu kopie odpowiednich dokumentów, w szczególności kopie umowy, na podstawie której zatrudnia 

tę osobę lub dokumenty potwierdzające niepełnosprawność lub potwierdzające, że zatrudniony był 

bezrobotnym.  

3. W przypadku, gdy dojdzie do zmiany osoby wskazanej zgodnie z ust. 2, Wykonawca nie później niż 

w terminie 5 dni roboczych od zaistnienia ww. okoliczności zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia 

tego faktu Zamawiającemu, wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez osobę zastępującą czynności 

i złożenia do wglądu Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających wypełnianie aspektów 

społecznych  

4. Zmiana osoby wskazanej zgodnie z ust. 2 jest możliwa tylko w wypadku, gdy mimo tej zmiany 

Wykonawca nadal będzie wypełniał wymagania związane z aspektami społecznymi, określone  

w ust. 1. 

5. W przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy z osobą wskazaną zgodnie z ust. 2, Wykonawca 

zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu nie później niż terminie 5 dni 

roboczych od zaistnienia ww. okoliczności. Wykonawca nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od 

rozwiązania umowy/umów dopełni wymogów związanych z wypełnieniem aspektów społecznych, 

o których mowa w ust. 1 i niezwłocznie poinformuje o tym w formie pisemnej Zamawiającego, oraz 

przedłoży do wglądu Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających wypełnianie aspektów 

społecznych.  

6. Wykonawca jest zobowiązany dokumentować zatrudnienie osoby wskazanej zgodnie z ust. 2 w taki 

sposób, aby Zamawiający w każdej chwili miał dostęp do informacji nt. zatrudnienia tej osoby, 

w szczególności imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz zakresu 

obowiązków a także ewent. statusu osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość kontroli spełniania przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 1. Każdorazowo 

na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, 

Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, zgodnie z jego oczekiwaniem, poświadczone za 
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zgodność z oryginałem kopie umów zawartych z osobą wskazaną zgodnie z ust. 2, oświadczeń oraz 

innych dokumentów. Kopia umów, oświadczeń lub innych dokumentów 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, przy czym informacje takie 

jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu 

ewentualnie status osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

 

§ 9 

[Zmiany Umowy] 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym lub innych 

przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

 

§ 10 

[Podwykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy, objęty niniejszą Umową w zakresie 

wskazanym w Zapytaniu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, przy udziale 

podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  

3. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę jak za własne działania lub 

zaniechania. 

 

§ 11 

[Postanowienia końcowe] 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób 

trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami sądem właściwym do rozstrzygania sporów 

będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
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4. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

.............................................. ............................................ 
                  Zamawiający                  Wykonawca 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 3a – Protokół odbioru częściowego usługi 

Załącznik nr 3b – Protokół odbioru końcowego usługi 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych 


