Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/16/PN/DX/2020
Załącznik 3. Wzór umowy

UMOWA NR ZP/16/PN/DX/2020 (WZÓR)
zawarta w dniu ......................2020 r. w Katowicach,
pomiędzy:
Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, instytutem badawczym z siedzibą w Katowicach,
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice, działającym na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000058172, posługującym się numerami NIP 634-012-55-19
i REGON 271590804, reprezentowanym przez:
dr inż. Andrzeja Węgrzyna – Dyrektora
zwanym, w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
Wariant A
______________________________ (imię i nazwisko) legitymującym się dowodem osobistym serii
____ nr __________, wydanym przez __________________, PESEL ___________________,
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ________________________________________
z siedzibą w __________________, ul. _______________________ działającym/ą na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym/ą: NIP nr
__________________ REGON nr ________________
reprezentowanym/ą przez:
............................................................... -...........................................................
zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”
Wariant B
______________________________ spółką _____________, z siedzibą w ________________,
ul. __________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ______________, pod nr KRS ___________, posiadającą: NIP
nr ____________________ , REGON ____________________ , reprezentowaną przez:
............................................................... -...........................................................
zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”

Preambuła
Zważywszy, że:
1. Zamawiający uzyskał dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu
priorytetowego nr 5.1.1. „Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych, polegającego na
opracowaniu Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji.”
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2.

3.

Zamawiający, w celu realizacji projektu o którym mowa w pkt 1., poszukuje profesjonalnego
doradcy, którego zadaniem jest przygotowanie Dokumentu Programowego - Krajowego Planu
Sprawiedliwej Transformacji (KPST),
Przygotowywany materiał powinien uwzględniać postanowienia projektu rozporządzenia
ws. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w jego ostatecznym brzmieniu, w tym
wymogi formalne dotyczące przygotowania Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji,
jak również w szczególności wymiar społeczny, który ma przyczynić się do realizacji celów
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, tj. wsparcia terytoriom, które napotykają
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze związane z procesem transformacji w kierunku
osiągnięcia neutralności klimatycznej przez gospodarkę UE do 2050 roku

Strony, po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania w przedmiocie udzielenia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie postanawiają zawrzeć
niniejszą Umowę o następującej treści:

Artykuł 1. Definicje
1.

Wszelkie użyte w Umowie, a niezdefiniowane inaczej pojęcia, których pisownia zaczyna się od
wielkich liter, mają znaczenie przypisane im w poszczególnych dokumentach składających się na
Umowę.
2. Dla celów Umowy wskazanym poniżej terminom lub zwrotom pisanym w treści Umowy
z wielkiej litery Strony nadają następujące znaczenie:
2.1. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)– oznacza Fundusz o którym mowa
w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym Fundusz na
rzecz Sprawiedliwej Transformacji,
2.2. Gwarancja – oznacza udzieloną przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia gwarancję
jakości na Utwory, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do usuwania Wad
w Utworach na warunkach oraz w zakresie opisanym w Art. 10 Umowy;
2.3. Informacje Poufne – oznacza wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane
w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową, uzyskane
w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie
Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione
Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane
przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym,
gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym,
administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych
podmiotów, w szczególności tych, z którymi Wykonawca pozostaje w stosunku dominacji
lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie;
2.4. Dokument Programowy – oznacza Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji sporządzony
przez Wykonawcę na zasadach określonych w Umowie,
2.5. Odbiór – oznacza czynności mające na celu potwierdzenie dostarczenia dokumentacji,
w tym Dokumentu Programowego zgodnie z postanowieniami Umowy, na zasadach
określonych w Umowie. Z czynności Odbioru sporządza się Protokół Odbioru.
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2.6.

Personel Wykonawcy – oznacza osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawcę lub
świadczące na rzecz Wykonawcy indywidualnie pracę również na podstawie umów
cywilnoprawnych (np. umowy o dzieło czy umowy o świadczenie usług), oddelegowane
przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym do czynności związanych z wykonaniem
Umowy.
2.7. Personel Kluczowy – oznacza Personel Wykonawcy wskazany w Załączniku nr 3 do Umowy.
2.8. Pracownik – oznacza pracowników Zamawiającego w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1020 z późn. zm.) oraz osoby
świadczące na rzecz Zamawiającego usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (w tym
umowy zlecenia lub umowy o dzieło) lub samozatrudnienia oraz pracownicy tymczasowi,
wykonujących pracę lub usługi na rzecz Zamawiającego,
2.9. Projekt – oznacza podlegające weryfikacji i ocenie przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu
Umowy zintegrowane przedsięwzięcie, inicjatywę lub program o budżecie powyżej 100 mln
zł.
2.10. Przedmiot Umowy – oznacza przygotowanie Dokumentu Programowego - Krajowego Planu
Sprawiedliwej Transformacji i innych czynności, które Wykonawca zobowiązuje się
wykonać zgodnie z Umową w ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia;
2.11. Raport Okresowy – oznacza raport sporządzony przez Wykonawcę w formie pisemnej na
zasadach określonych w Art. 11 Umowy;
2.12. Umowa – oznacza niniejszą Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą między
Zamawiającym a Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i Załącznikami;
2.13. Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz pozostałą dokumentację oraz opracowania
niebędące utworami w rozumieniu cytowanej ustawy, które zostaną wykonane w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy,
2.14. Wada fizyczna – oznacza każdą wadę, w rozumieniu art. 556[1] § 1. ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), która stanowi
niezgodność treści Utworów z przepisami prawa, Umową lub zaleceniami Zamawiającego
przekazanymi Wykonawcy w ramach współdziałania Stron;
2.15. Wada Prawna – oznacza każdą wadę prawną, w rozumieniu art. 556[3] ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), Utworów
dostarczanych w ramach Umowy przez Wykonawcę, w szczególności ograniczającą lub
mogącą ograniczać możliwość korzystania z Utworów przez Zamawiającego w zakresie
wskazanym w Umowie;
2.16. Wynagrodzenie – oznacza całość wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o którym mowa
w Art. 13 Umowy należnego Wykonawcy za zrealizowanie Przedmiotu Umowy;
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Ilekroć w Umowie wyraźnie nie zaznaczono inaczej, terminy wykonania zobowiązań oblicza się
w dniach kalendarzowych.
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Artykuł 2. Przedmiot Umowy
1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pod nazwą przygotowanie
Dokumentu Programowego - Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji (KPST), zgodnie
z obowiązującymi przepisami, wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i najlepszymi
praktykami, na warunkach wskazanych w:
1.1. Umowie;
1.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
1.3. Ofercie Wykonawcy.
2. Przez KPST rozumie się dokument strategiczny zawierający co najmniej następujące części:
diagnostyczna, analityczna, wyznaczanie celów, operacjonalizacja celów w formie listy
projektów i programów, wskaźniki monitorowania i ewaluacji - wypełniony treścią formularz
będący załącznikiem 2 projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021–2027
(COM/2020/22) spójny z pozostałymi częściami dokumentu. Szczegółowy sposób
przygotowania KPST określono w Artykule 8 Umowy.
3. Ponadto w ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
3.1. Przygotowania Okresowych Raportów monitorujących sposób wykonania Umowy
w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie.
3.2. Przygotowywania raportów ad hoc w zakresie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
3.3. Uczestnictwa w spotkaniach, zebraniach z osobami/podmiotami wskazanymi przez
Zamawiającego, w tym na życzenie Zamawiającego,
3.4. Udzielenia Gwarancji na zasadach opisanych w Umowie.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z zachowaniem najwyższej profesjonalnej
staranności właściwej dla czołowych firm doradczych.

Artykuł 3. Termin wykonania Umowy
1.

Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy zgodnie z poniższym harmonogramem: etapach:
1.1. Etap I – przygotowanie KPST w zakresie części diagnostycznej, analitycznej, wyznaczania
celów, operacjonalizacji celów w formie listy projektów i programów, wskaźników
monitorowania i ewaluacji; realizacja Etapu nastąpi w terminie do 100 dni od daty
podpisania umowy
1.2. Etap II – wypełniony treścią formularz będący załącznikiem 2 projektu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji na lata 2021–2027 (COM/2020/22), spójny z pozostałymi częściami
dokumentu; realizacja Etapu nastąpi w terminie do ………………. od daty podpisania
Umowy
2. Za termin wykonania danego Etapu przyjmuje się datę sporządzenia przez Strony pisemnego
Protokołu Odbioru potwierdzającego wykonanie Etapu
3. W przypadku przekroczenia terminów realizacji Umowy, wskazanych w Art. 3.1. Umowy,
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający będzie miał prawo
skorzystać z uprawnień wynikających z Umowy, a w szczególności Zamawiający będzie
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uprawniony do naliczenia kar umownych lub odstąpienia od Umowy. W razie nieskorzystania
z tych uprawnień przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania na
rzecz Zamawiającego ewentualnych, dodatkowych prac wynikających z opóźnienia, jakie okażą
się niezbędne w celu realizacji Umowy.

Artykuł 4. Ogólne zasady realizacji Umowy
1.

2.
3.

4.

5.

Poza ryczałtowym Wynagrodzeniem, o którym mowa w Art. 13. Umowy, Zamawiający nie
będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów wynikających z dojazdu, wyżywienia,
zakwaterowania oraz innych świadczeń na rzecz Personelu Wykonawcy lub innych osób,
którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy. Koszty takie traktowane będą
jako uwzględnione przez Wykonawcę w Wynagrodzeniu należnym Wykonawcy z tytułu realizacji
Umowy.
Strony w toku realizacji Umowy zobowiązane są do komunikowania się wyłącznie w języku
polskim.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego nadzoru i koordynacji działań
związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości oraz
terminowości prac realizowanych w ramach Umowy.
Z uwzględnieniem zobowiązań Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
prawidłowe i efektywne zarządzanie oraz realizację Umowy, w tym przygotowanie Dokumentu
Programowego.
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia, materiały, sprzęt, robociznę oraz środki zużywalne
i inne rzeczy, a także usługi konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy – w ramach
Wynagrodzenia ustalonego w Umowie.

Artykuł 5. Współdziałanie Stron
1.

2.

3.

4.

Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem najkorzystniejszej realizacji Umowy,
w szczególności polegających na niezwłocznym przekazywaniu drugiej Stronie danych
i informacji mających znaczenie dla realizacji podjętych niniejszą Umową zobowiązań.
W toku realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, Strony zobowiązane są na bieżąco
informować się wzajemnie o wszelkich znanych im zagrożeniach, trudnościach, czy
przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także znanych Wykonawcy
okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mają wpływ na jakość, termin
wykonania bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane na piśmie
Przedstawicielom Stron.
Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w zakresie i na warunkach
wprost wskazanych w Umowie, a w szczególności w zakresie opisanym w niniejszym artykule.
Zamawiający oświadcza, że jest świadomy tego, że realizacja Umowy wymaga jego współpracy
z Wykonawcą. Zamawiający zapewni swoje współdziałanie w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne do wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy.
Zamawiający zapewni udział swoich Pracowników do współpracy z Personelem Wykonawcy
w okresie realizacji Umowy, zapewniając zaangażowanie Pracowników w stopniu
umożliwiającym Wykonawcy realizację Umowy.
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5.

Zamawiający jest odpowiedzialny za terminowe dostarczenie informacji oraz danych
niezbędnych do realizacji Umowy określonych w pisemnym żądaniu Wykonawcy, z wyjątkiem
danych i dokumentacji, które nie są w zakresie władania oraz kompetencji Zamawiającego.
6. Zamawiający, w terminie do 75 dni od dnia zawarcia umowy przekaże Wykonawcy kompletną
listę Projektów do weryfikacji i oceny w ramach przedmiotu umowy, co nie wyklucza
wcześniejszego przekazywania przez Zamawiającego Projektów do weryfikacji i oceny.
7. Termin dostarczenia przez Zamawiającego informacji oraz danych nie może być dłuższy niż 5 Dni
Roboczych od daty otrzymania przez Przedstawiciela Zamawiającego wniosku z prośbą
o przekazanie określonych informacji. W przypadku wystąpienia trudności lub szczególnej
złożoności informacji lub danych, Strony mogą uzgodnić dłuższy termin przekazania przez
Zamawiającego informacji lub danych.
8. Zamawiający zapewni terminowe wywiązywanie się Pracowników przydzielonych do
współpracy z Wykonawcą w ramach wykonywania Umowy, z zadań wyznaczonych przez
Przedstawiciela Zamawiającego oraz inne osoby delegowane do współdziałania przy realizacji
Umowy.
9. Niezależnie od postanowień wskazanych powyżej, Strony ponoszą wyłączną odpowiedzialność
za prawidłową organizację wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy w swoim zakresie,
w szczególności w zakresie wskazywania z odpowiednim wyprzedzeniem koniecznego
zaangażowania Pracowników i wymaganej dyspozycyjności. W szczególności ilekroć Strona wie
lub powinna wiedzieć o nienależytym wykonaniu zobowiązań przez drugą Stronę, mogącym
mieć wpływ na terminowość lub jakość wykonania przedmiotu Umowy, niezwłocznie
powiadomi o tym fakcie Przedstawiciela drugiej Strony, wskazując jednocześnie szczegółowo
stwierdzone nieprawidłowości.
10. Strony zgodnie potwierdzają, że realizacja Przedmiotu Umowy będzie wymagała współpracy
z organami administracji państwowej, władzami samorządowymi, partnerami społecznymi
i gospodarczymi oraz podmiotami społeczeństwa obywatelskiego. Zamawiający zobowiązuje się
do współdziałania z Wykonawcą w zakresie współpracy ze wskazanymi wyżej podmiotami.

Artykuł 6. Oświadczenia Wykonawcy
1.

2.

Wykonawca oświadcza, że posiada fachową wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi
informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim Personelem
i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy.
Wykonawca oświadcza, że przekazywane Zamawiającemu w toku wykonywania Umowy
Utwory, w szczególności zaś Dokument Programowy jak również korzystanie przez
Zamawiającego z tych Utworów nie będą naruszać przepisów prawa, chronionych prawem dóbr
osobistych lub majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych,
w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych
oraz praw ochronnych na znaki towarowe.
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Artykuł 7. Personel Wykonawcy
1.
2.
3.

Wykonawca oddeleguje do wykonania Umowy odpowiedni Personel Wykonawcy, w tym
Personel Kluczowy, wskazany w Załączniku nr 3 do Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania Personelu
Wykonawcy jak za swoje własne działania lub zaniechania.
Wykonawca gwarantuje, że wszyscy członkowie Personelu Wykonawcy, realizujący prace
w ramach Umowy, będą posiadali umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu
czynności powierzanych tym osobom oraz będą spełniali wymagania specjalistyczne w związku
z wykonywaniem powierzonych im zadań. Wszelkie zmiany w składzie osobowym Personelu
Kluczowego w stosunku do wykazu osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, możliwe są jedynie pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących potencjału
kadrowego Wykonawcy określonego w SIWZ.

Artykuł 8. Szczegółowe zasady realizacji Przedmiotu Umowy
1.

Dokument Programowy obejmie swoim zakresem terytorium lub terytoria odpowiadające
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (regiony na
poziomie NUTS 3) w Polsce, stanowiące obszary najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami
gospodarczymi i społecznymi Transformacji, w szczególności pod względem spodziewanej
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i wykorzystania paliw kopalnych oraz potrzeb w
zakresie przekształcenia procesów produkcyjnych zakładów przemysłowych o najwyższej
intensywności emisji gazów cieplarnianych.
2. Dokument Programowy musi zawierać następujące elementy:
2.1. Opis przebiegającego na szczeblu krajowym procesu Transformacji w kierunku gospodarki
neutralnej dla klimatu, w tym harmonogram głównych etapów transformacji, które
powinny być zgodne z najnowszą wersją krajowego Planu w dziedzinie energii i klimatu
w perspektywie do 2030 r.
2.2. Kryteria przyznania wsparcia dla poszczególnych regionów wraz z uzasadnieniem dlaczego
powinny one otrzymać wsparcie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).
2.3. Diagnozę regionów – punkt wyjścia w zakresie wyzwań środowiskowych, gospodarczych,
społecznych – m.in. struktura zatrudnienia, przemysłu, problemy środowiskowe,
mobilność, znaczenie górnictwa i gospodarki węglowej. Określenie najważniejszych
negatywnych skutków dla środowiska – np. zanieczyszczenie środowiska, szkody górnicze.
2.4. Ocenę wyzwań związanych z transformacją, przed którymi stoją terytoria najbardziej
dotknięte jej negatywnymi skutkami, w tym społecznymi, gospodarczymi
i środowiskowymi skutkami przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu; wskazanie
liczby miejsc pracy, które zostaną potencjalnie dotknięte skutkami transformacji lub
utracone; potrzeby i cele w zakresie rozwoju, które mają być osiągnięte do 2030 r.,
związane z zaprzestaniem na tych terytoriach działalności charakteryzującej się wysoką
intensywnością emisji gazów cieplarnianych lub z jej przekształceniem.
2.5. Opis spodziewanego wkładu, jaki wsparcie z FST wniesie w łagodzenie społecznych,
gospodarczych i środowiskowych skutków przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu.
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2.6.

Ocenę spójności z innymi krajowymi, regionalnymi lub terytorialnymi strategiami
i Planami.
2.7. Opis mechanizmów zarządzania obejmujących zasady partnerstwa, planowane środki
w zakresie monitorowania i oceny oraz odpowiedzialne instytucje.
2.8. Opis rodzaju planowanych operacji, Projektów i programów i ich spodziewanego wkładu
w łagodzenie skutków Transformacji;
2.9. Analizę uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem mechanizmów dotacji i pożyczek
w ramach pomocy publicznej. W przypadku, gdy wsparcie na rzecz inwestycji
produkcyjnych jest udzielane przedsiębiorstwom innym niż MŚP: wyczerpujący wykaz
takich operacji i przedsiębiorstw oraz uzasadnienie konieczności udzielenia takiego
wsparcia za pomocą analizy luk dowodzącej, że w przypadku braku inwestycji spodziewana
liczba straconych miejsc pracy przewyższy liczbę nowych miejsc pracy;
2.10. W przypadku, gdy wsparcie inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia redukcji emisji
gazów cieplarnianych pochodzących z działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy
2003/87/WE: wyczerpujący wykaz operacji, które mają zostać objęte wsparciem, oraz
uzasadnienie, że przyczynią się one do przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu i do
znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych, przewyższającej znacząco odpowiednie
poziomy odniesienia ustanowione do celów przydziału bezpłatnych uprawnień na
podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że operacje te
są konieczne do ochrony znacznej liczby miejsc pracy;
2.11. warunki, wynikające z aktów prawnych dotyczących wspierania państw członkowskich
w zakresie transformacji niskoemisyjnej, jak również z wypracowanych dokumentów
programowych i planistycznych,
2.12. Synergie i komplementarności z innymi programami Unii i filarami mechanizmu
Sprawiedliwej Transformacji służące zaspokojeniu stwierdzonych potrzeb rozwojowych.
2.13. Zaproponowanie listy zweryfikowanych i ocenionych Projektów i programów według
kryteriów uwzględniających wskaźniki wskazane w Załączniku nr 3 do projektu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz
Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021–2027 (COM/2020/22) oraz budżetu FST.
3. W przygotowanie i wdrożenie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji powinni być
zaangażowani właściwi partnerzy. Partnerstwo to powinno obejmować co najmniej:
3.1. władze samorządowe i inne organy publiczne;
3.2. partnerów gospodarczych i społecznych;
3.3. właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na
rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia
społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci
i niedyskryminacji.
4. Dokument Programowy musi być spójny ze strategiami terytorialnymi, z odpowiednimi
strategiami inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi krajowymi Planami w dziedzinie energii
i klimatu oraz Europejskim filarem praw socjalnych.
5. Zamawiający wymaga, aby KPST został przygotowany z uwzględnieniem wymiaru społecznego,
który ma się przyczynić do realizacji celów FST, w szczególności zapewnienia wsparcia
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6.

7.

8.

9.

terytoriom, które napotykają poważne wyzwania społeczno-gospodarcze związane z procesem
Transformacji w kierunku neutralności klimatycznej przez gospodarkę UE do 2050 roku.
Zamawiający wymaga, aby część KPST dotycząca aktualnego formularza wymienionego
w Załączniku nr 2 do projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji na lata 2021–2027
(COM/2020/22), posiadała wszystkie jego elementy, struktury oraz ograniczenia (np.
uwzględniała maksymalną liczbę znaków możliwych do użycia) tak, aby była gotowa do
przekazania bezpośrednio do Komisji Europejskiej
Zamawiający wymaga, aby w tworzeniu kryteriów oceny Projektów i programów uwzględniono
wskaźniki produktu i rezultatu, określone w Załączniku nr 3 do projektu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji na lata 2021–2027 (COM/2020/22).
Dokument winien zostać opracowany w formie pisemnego dokumentu. Liczba stron
dokumentu powinna mieć maksymalnie 120 + załączniki. Zamawiający wymaga dostarczenia
2 wydrukowanych egzemplarzy oraz 2 egzemplarze na nośnikach elektronicznych w formatach
pdf i docx.
Wykonawca, zobowiązany jest dostosować Przedmiot Umowy do wymogów wynikających
z rozporządzenia ws. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w jego ostatecznym,
wiążącym brzmieniu.

Artykuł 9. Odbiory
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

W trakcie realizacji Umowy, przewiduje się:
1.1. odbiór częściowy po zakończeniu realizacji I Etapu Umowy,
1.2. odbiór końcowy, po zakończeniu realizacji II Etapu Umowy – przekazaniu Dokumentu
Programowego
Ustala się, że miejscem dokonywania odbioru jest siedziba Zamawiającego.
Przy przekazaniu Utworów Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości
Utworów.
Po przekazaniu Utworów Przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi dostarczenie Utworu lub ich
części jedynie pod względem ilościowym. Czynność ta nie stanowi odbioru w rozumieniu
Umowy.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za merytoryczną stronę Utworów, błędy
literowe, układ i zawartość. W przypadku stwierdzenia błędów w opracowaniu Wykonawca
uwzględni uwagi Zamawiającego i niezwłocznie dokona koniecznych poprawek.
W terminie do 5 Dni Roboczych (o ile Strony nie ustalą inaczej) od dnia potwierdzenia
dostarczenia Utworu pod względem ilościowym, Zamawiający dokona weryfikacji przekazanej
Zamawiającemu Utworu pod kątem jakości i zgodności wykonania z Umową.
Jeżeli przekazany Utwór będzie niekompletny lub nie będzie zgodny z założeniami określonymi
w Umowie, Zamawiający w terminie określonym w Art. 9.6. Umowy, na piśmie wskaże
Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanego Utworu i wezwie Wykonawcę aby w terminie
5 dni (o ile Strony nie ustalą inaczej) usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości
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w Utworze, bądź szczegółowo uzasadnił ewentualną odmowę usunięcia takich zgłoszonych
nieprawidłowości.
8. W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanego Utworu, Zamawiający w terminie określonym
w Art. 9.6. Umowy przekaże Wykonawcy podpisany przez siebie lub przez Przedstawiciela
Zamawiającego Protokół Odbioru.
9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w Art. 9.7. Umowy,
zastrzeżeń do przekazanego Utworu, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę Utworu lub
ich części procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie stosownie do
postanowień Art. 9.7. Umowy.
10. Jeżeli Utwór przekazany Zamawiającemu zgodnie z Art. 9.9. Umowy nie będzie zgodny
z założeniami Umowy oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego, zastrzeżeniami lub wyjaśnienia
Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego
nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy.
11. Odbiór Utworu uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Przedstawiciela
Zamawiającego Protokołu Odbioru. Dokonanie Odbioru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.

Artykuł 10. Odpowiedzialność za Wady
1.

2.

3.

5.
6.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne Utworów lub ich
części, zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za Wady Utworów lub ich części, wygasają
w stosunku do Wykonawcy i Podwykonawców po upływie 2 lat licząc od dnia, w którym Strony
sporządziły protokół odbioru.
Zamawiający, jeżeli dokonał odbioru Utworów zawierających Wadę lub Wadę Prawną a wady
takowej nie mógł stwierdzić dokonując odbioru, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi
względem Wykonawcy może, wedle swojego uznania:
4.1. wezwać Wykonawcę aby w terminie wyznaczonym usunął stwierdzone Wady/Wadę na
swój koszt – bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,
4.2. złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, jeżeli stwierdzone Wady/Wada nie zostaną
usunięte przez Wykonawcę w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia danej Wady przez
Zamawiającego, lub jeżeli Wada/Wady nie umożliwiają realizacji celu Umowy,
Skorzystanie przez Zamawiającego z tych uprawnień nie wyłącza prawa Zamawiającego do
żądania zapłaty ewentualnych kar umownych.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za Wady oraz Wady Prawne
Utworów, niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Wykonawcy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na Utwory. Gwarancją, udzieloną
Zamawiającemu przez Wykonawcę, są objęte wszystkie Utwory przekazane Zamawiającemu
przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

W okresie obowiązywania Gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć
wszelkie Wady Fizyczne oraz Wady Prawne w Utworach stwierdzone po sporządzeniu przez
Strony Protokołu Odbioru i doprowadzić je do zgodności z warunkami określonymi w Umowie.
Okres Gwarancji Wykonawcy kończy się z upływem 24 miesięcy kalendarzowych liczonych od
dnia, w którym Strony sporządziły protokół odbioru końcowego..
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji Wykonawcy także po terminie
określonym w Art. 10.7. Umowy, jeżeli zgłosił Wadę przed upływem tego terminu.
Okres Gwarancji Wykonawcy ulega wydłużeniu o czas, jaki upłynął od zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego do jej usunięcia przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać usługi gwarancyjnej w terminie wskazanym przez
Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu o Wadzie, o ile Strony zgodnie nie ustalą inaczej.
Jeżeli Zamawiający zażąda usunięcia Wad, Wykonawca nie może odmówić usunięcia Wad bez
względu na wysokość związanych z tym kosztów.
Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów, o których mowa w Art. 10.10 Umowy upoważnia
Zamawiającego do zlecenia wykonania takiej usługi osobie trzeciej bądź wykonania siłami
i środkami własnymi Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Artykuł 11. Raporty Okresowe
1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu Raporty Okresowe z przebiegu
realizacji Umowy – wysyłając je za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Przedstawiciela
Zamawiającego. Raporty Okresowe będą sporządzane, co najmniej raz na 30 dni.
Raport Okresowy zawierać będzie informacje na temat przebiegu prac w toku Umowy,
ewentualnych opóźnień lub przesunięć względem przyjętego harmonogramu oraz potwierdzać
będzie wykonanie poszczególnych działań przez Wykonawcę.
Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się udzielić, w terminie 3 Dni
Roboczych od otrzymania żądania, wyczerpujących wyjaśnień dotyczących postępów prac nad
wykonaniem przedmiotu Umowy, nieujętych w Raportach Okresowych, o ile Strony nie ustalą
innego terminu udzielenia tychże wyjaśnień przez Wykonawcę.

Artykuł 12. Prawa własności intelektualnej
1.

Jeżeli w wyniku prac objętych Umową, w tym prac wykonywanych w ramach sporządzenia
Dokumentu Programowego oraz świadczenia usług Gwarancji, Wykonawca stworzy Utwór
będący utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), Wykonawca przeniesie na
Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Art. 13 Umowy, autorskie prawa
majątkowe do Utworu na zasadach określonych w niniejszym artykule.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi na następujących polach eksploatacji:
2.1. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania Utworów, a także wytworzenia ich
egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
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2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy Utworów;
2.3. w zakresie rozpowszechniania Utworów poprzez publiczne ich wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
3. W przypadku, gdy po przeniesieniu majątkowych praw autorskich do Utworów stworzonych
w ramach wykonywania Umowy powstanie nowe pole eksploatacji do tych Utworów
Wykonawca zawrze na żądanie Zamawiającego aneks do Umowy zawierający upoważnienie do
korzystania przez Zamawiającego z Utworów na nowych polach eksploatacji. Zamawiający może
wystąpić z powyższym żądaniem w okresie 5 lat od dnia powstawania nowego pola eksploatacji.
4. Zakres przeniesienia praw autorskich udzielonych na zasadach określonych w niniejszym
artykule, obejmuje również prawo do wykonywania przez Zamawiającego praw zależnych
w odniesieniu do Utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
5. Wykonawca wyraźnie zezwala Zamawiającemu na wprowadzenie dowolnych zmian
w Utworach, w tym na modyfikowanie, skracanie, łączenie lub przerabianie takich Utworów
przez Zamawiającego lub wskazane przez Zamawiającego osoby trzecie, a zmiany będą
wprowadzone na odpowiedzialność osoby lub strony wprowadzającej zmianę.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania w jego imieniu praw
osobistych do Utworów. Wspomniane postanowienie umożliwia Zamawiającemu udzielanie
w imieniu Wykonawcy dalszych upoważnień do wykonywania przez podmioty wskazane przez
Zamawiającego praw osobistych Wykonawcy do Utworów. Wykonawca zobowiązuje się
również do niewykonywania we własnym zakresie autorskich praw osobistych.
7. Przeniesienia majątkowych praw autorskich następuje z chwilą przekazania Utworu
Zamawiającemu.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu udzielenia licencji na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych w niniejszym artykule zawiera się w Wynagrodzeniu z tytułu wykonania prac
objętych Umową, określonym w Art. 13 Umowy.
9. Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiającemu, że w chwili przeniesienia majątkowych
praw autorskich będzie posiadać wszystkie prawa własności intelektualnej do Utworów,
i w związku z tym oświadcza i gwarantuje, że Utwory w chwili przeniesienia praw autorskich nie
będą naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, ani nie będą obciążone
prawami osób trzecich, uniemożliwiającymi Zamawiającemu korzystanie z tych Utworów na
zasadach określonych w Umowie oraz zgodnie z celem Umowy.
10. W przypadku braku, utraty lub ograniczenia praw Wykonawcy w odniesieniu do Utworów
(w całości lub w jakimkolwiek zakresie) Wykonawca nabędzie na własny koszt takie prawo na
rzecz Zamawiającego lub według wyboru Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni części
Utworów naruszające prawa osób trzecich.

Artykuł 13. Wynagrodzenie Wykonawcy
1.

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
w szczególności z tytułu przygotowania Dokumentu Programowego, przeniesienia majątkowych
praw autorskich w zakresie określonym Umową, a także innych okoliczności składających się na
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kalkulację cen wskazanych w Umowie, wynosi łącznie (….) złotych netto (słownie: ……. złotych).
Wynagrodzenie będzie powiększone o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w Art. 13.1. Umowy będzie należne Wykonawcy
w następujących częściach:
2.1. 66% Wynagrodzenia określonego w Art.13.1 Umowy – po dokonaniu Odbioru częściowego
I Etapu o którym mowa w Art. 3.1. Umowy.
2.2. 34% Wynagrodzenia określonego w Art.13.1 Umowy po dokonaniu odbioru końcowego
Przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie określone w Art. 13.1. Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym,
obejmującym wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem Przedmiotu Umowy i zawiera
cenę kompleksowego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. Wykonawcy
nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności: zwrot
kosztów podróży oraz zakwaterowania członków Personelu Wykonawcy czy też zwrot
jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych
z wykonywaniem Umowy.
4. Odpowiednie części wynagrodzenia będą płatne na podstawie prawidłowo wystawionej
i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej po podpisaniu właściwego protokołu
odbioru.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Art. 13.1. Umowy zostanie powiększone o należny
podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy
wszelkich roszczeń nadających się do potrącenia i wynikających z Umowy, w tym
w szczególności roszczeń z tytułu należnych Zamawiającemu kar umownych zastrzeżonych
w Umowie, z zastrzeżeniem Art. 18.7. Umowy.
7. Płatność będzie dokonana w złotych polskich przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
8. Za dzień płatności uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego prawidłowego i przyjętego do
realizacji przelewu bankowego oraz obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 6340125519 i jest
uprawniony do wystawiania oraz przyjmowania faktur VAT.
10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP …………………… i jest
uprawniony do wystawiania oraz przyjmowania faktur VAT, a numer rachunku bankowego,
który wskazany będzie na fakturach VAT umieszczony został w wykazie, o którym mowa
w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. „biała lista podatników VAT”).

Artykuł 14. Prawo odstąpienia od umowy
1.
2.

Oświadczenie Strony o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej.
Wykonując prawo odstąpienia od Umowy Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał, czy
odstąpienie dotyczy całej Umowy i ma moc wsteczną, czy też dotyczy jedynie części Umowy
i następuje na dzień wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.
Strona 13 z 29

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/16/PN/DX/2020
Załącznik 3. Wzór umowy
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Jeżeli odstąpienie ma skutek wobec całej Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu
całego otrzymanego od Zamawiającego Wynagrodzenia, które zostało już Wykonawcy
wypłacone zgodnie z zasadami określonymi w Art. 13 Umowy. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni
od daty otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu. Zamawiający
zobowiązany będzie do zwrotu Wykonawcy całości Przedmiotu umowy wykonanego w ramach
Umowy, a jeżeli będzie to niemożliwe Strony dokonają wzajemnych rozliczeń finansowych
Jeżeli Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wskaże, że odstąpienie ma
skutek wyłącznie do części Umowy, Zamawiający wskaże również, czy i które Utwory wykonane
w ramach Umowy Zamawiający chce zatrzymać. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, przysługuje Zamawiającemu bez względu na fakt, czy określony Utwór został przez
Zamawiającego odebrany czy też nie.
W razie zatrzymania przez Zamawiającego jakichkolwiek Utworów, Zamawiający zobowiązany
będzie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za zatrzymane przez Zamawiającego Utwory.
Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie
powoduje wygaśnięcia:
6.1. Zobowiązań Wykonawcy, w zakresie Gwarancji Art. 10 Umowy do Utworów zatrzymanych
i zapłaconych przez Zamawiającego;
6.2. Zobowiązań Stron wynikających z postanowień Art. 15 Umowy,
Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego uprawniony jest do
odstąpienia od Umowy, do czasu podpisania i zaakceptowania Raportu Końcowego,
w przypadku:
7.1. opóźnienia w rozpoczęciu realizacji któregokolwiek z Etapów wynoszącej co najmniej 14
dni, jeżeli opóźnienie takie nie zostało zaakceptowane przez Zamawiającego,
7.2. kiedy po dwukrotnym zgłoszeniu do Odbioru, przedmiot Odbioru jest niezgodny z Umową
i nie zostanie odebrany przez Zamawiającego,
7.3. zwłoki Wykonawcy w naprawie Wady fizycznej w Utworze przekraczającej 15 Dni
Roboczych,
7.4. jeśli przekazane Zamawiającemu Utwory zostały sporządzone niezgodnie z Umową,
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
7.5. naruszenia zobowiązań Wykonawcy opisanych w Art. 15 Umowy,
7.6. wystąpienia Wad Prawnych w przekazanych Zamawiającemu Utworach,
7.7. jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn
w ustalonym terminie lub przerwał i nie kontynuuje prac pomimo wezwania złożonego na
piśmie.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony zobowiązane są w terminie 10 dni od dnia
odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji
Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.
W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy i zachowania przez Zamawiającego części
Utworów, w ramach wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę oraz w przypadku
wypowiedzenia Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
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9.1. niezwłocznego przekazania Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez
Zamawiającego wszelkich dokumentów, danych oraz informacji koniecznych
Zamawiającemu do dalszego realizowania Umowy;
9.2. podjęcia przez okres 30 dni od odstąpienia od Umowy niezbędnej współpracy
z Zamawiającym lub podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego w celu umożliwienia
Zamawiającemu dalszego realizowania celu Umowy.

Artykuł 15. Poufność
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Strony nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy
Informacji Poufnych oraz zobowiązują się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., Nr 153, poz. 1010z późn. zm.).
Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w ścisłej tajemnicy, w czasie obowiązywania
Umowy oraz przez okres 5 (pięciu) lat od dnia jej wykonania, wygaśnięcia lub rozwiązania,
Informacji Poufnych.
Strony zobowiązane są w szczególności do:
3.1. nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych;
3.2. niewykorzystywania Informacji Poufnych do celów innych niż realizacja przedmiotu
Umowy;
3.3. przechowywania Informacji Poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom
nieuprawnionym oraz zabezpieczenia Informacji Poufnych drugiej Strony w taki sposób,
w jaki Strona zabezpiecza własne informacje tego rodzaju.
Informacje Poufne nie będą przez żadną ze Stron ujawniane, rozpowszechniane i udostępniane
w jakikolwiek sposób osobom trzecim, bez wyraźnej, uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem Art. 15.6. Umowy.
Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom oraz
podwykonawcom, wyłącznie w celu wykonania Umowy. W takim przypadku Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i podwykonawców jak za
własne działania bądź zaniechania.
Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów:
6.1. których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
6.2. których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod
warunkiem że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji;
6.3. które są powszechnie znane;
6.4. które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa
lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych
informacji i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności;
6.5. w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed
dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej Umowy.
Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących
ochrony Informacji Poufnych przewidzianych w przepisach prawa.
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8.

W wypadku, gdy Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu administracji
państwowej do ujawnienia informacji lub materiałów albo konieczność ich ujawnienia będzie
wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie
drugą Stronę na piśmie oraz poinformować odbiorcę informacji lub materiałów o ich poufnym
charakterze.
9. Strony zobowiązują się do wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji
Umowy.
10. Wykonawca odpowiada również za zawinione niezachowanie Informacji Poufnych w tajemnicy
przez osoby, którym wykonanie swoich obowiązków powierzył. Postanowienie to dotyczy
w szczególności Personelu Wykonawcy.
11. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia
obowiązku udostępnienia Informacji Poufnych, o których mowa w Art. 15.6.2 Umowy, a także
podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, dokonało
się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.
12. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
12.1. niewykorzystywania danych uzyskanych w czasie wykonywania Umowy w sposób inny niż
w celu wykonania Umowy;
12.2. przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego,
wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę danych uzyskanych w czasie
wykonywania Umowy w sposób naruszający jej postanowienia.
13. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu
wszelkie dokumenty i inne materiały dotyczące Zamawiającego, a zwłaszcza dokumenty
i materiały oraz inne dane dotyczące Zamawiającego stanowiące Informacje Poufne
Zamawiającego, jakie Wykonawca otrzymał w czasie trwania Umowy, w związku lub przy okazji
jej wykonywania w nieprzekraczalnym terminie 15 (piętnastu) dni od dnia otrzymania wezwania
Zamawiającego.

Artykuł 16. Dane osobowe
1.

Strony wzajemnie udostępniają dane osobowe, których są administratorami. Każda ze Stron,
w zakresie pełnionej funkcji administratora danych osobowych, ponosi odpowiedzialność za
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Strony potwierdzają, że udostępnienie danych, o którym mowa w ust. 1, następuje na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f 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 (zwanego dalej RODO).
3. Każda ze Stron zobowiązuje się:
3.1. żądać od drugiej Strony udostępnienia danych osobowych wyłącznie w zakresie
niezbędnym do realizacji niniejszej umowy,
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3.2.

przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych, zapewniając w szczególności bezpieczeństwo danych osobowych,
w tym ich poufność i integralność;
3.3. bez zbędnej zwłoki udzielać drugiej Stronie informacji niezbędnych do udzielania
odpowiedzi na żądania podmiotów danych, zgłaszane na podstawie art. 15-22 RODO;
3.4. bez zbędnej zwłoki informować drugą Stronę o jakichkolwiek postępowaniach
administracyjnych dotyczących ochrony danych osobowych, jeśli mogą one mieć wpływ na
sposób wykonywania Umowy przez Strony;
3.5. informować drugą Stronę o wszelkich przeszkodach w wykonaniu Umowy mających
związek z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Strony dopuszczają do przetwarzania danych wyłącznie osoby odpowiednio upoważnione do
przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy.
5. Każda ze Stron Umowy będzie przetwarzała udostępnione jej dane przedstawicieli drugiej
Strony, jako administrator tych danych. Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest w imieniu
drugiej Strony jako administratora udostępnionych jej danych osobowych do wypełnienia
obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO, przy jednoczesnym zachowaniu zasady
rozliczalności. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony
w terminach wskazanych w przepisach RODO poprzez przekazanie tym osobom klauzuli
informacyjnej.
6. Klauzula Informacyjna RODO Zamawiającego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Artykuł 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ubezpieczenie
1. Wykonawca jest zobowiązany, najpóźniej w dniu podpisania Umowy przez obie Strony, wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, pod rygorem jej nieważności, w wysokości 5%
wartości umowy brutto w formie określonej w formularzu ofertowym. Zabezpieczenie może
zostać złożone w formie:
1.1. pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego,
1.2. poręczenia bankowego,
1.3. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
1.4. gwarancji bankowej,
1.5. gwarancji ubezpieczeniowej,
1.6. poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007 r. nr 42, poz. 275).
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy, w terminie odpowiednio:
2.1. 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy– w wysokości 70% kwoty, o której mowa
w Art. 17.1. zdanie 1 Umowy;
2.2. 14 dni od dnia upływu okresu rękojmi– w wysokości 30% kwoty, o której mowa w Art. 17.1.
zdanie 1 Umowy;
3. Wykonawca złoży oryginał dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w formie niepieniężnej. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu
Wykonawca potwierdzenie wpłaty dołączy do składanej umowy. W przypadku wniesienia
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4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej muszą one mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja
„na pierwsze żądanie”).
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy
prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, na swój koszt i w swoim imieniu polisy
ubezpieczeniowej obejmującej od daty rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy do daty
zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy - ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania Przedmiotu Umowy na kwotę równą co
najmniej kwocie 1.000.000,00 zł (słownie jeden milion złotych).
W przypadku przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się
do przedłużenia terminu ważności powyższych polis o stosowny okres, na swój koszt.
W przypadku gdy polisa traci ważność w okresie wykonywania umowy, Wykonawca zobowiązany
jest do uzyskania nowej polisy na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 1 000 000,00 zł przed
upływem terminu ważności dotychczasowej oraz niezwłocznie powiadomić o tym
Zamawiającego poprzez jej dostarczenie.
Kserokopia polisy stanowi Załącznik nr 2 do umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi polisy i dokumentów ubezpieczeniowych
w uzgodnionym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
12.1. rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do dochodzenia kar
umownych,
12.2. zawarcia takich ubezpieczeń lub ich przedłużenia we własnym imieniu na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może pomniejszyć wartość dowolnych
kwot należnych Wykonawcy z tytułu wykonywania Przedmiotu Umowy o koszt zawarcia
lub przedłużenia takich ubezpieczeń.

Artykuł 18. Odpowiedzialność
1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na
zasadach opisanych w Umowie oraz na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa.
Zapłata kary umownej na podstawie niniejszego artykułu nie zwolni Wykonawcy
z jakiegokolwiek spośród jego obowiązków przewidzianych w Umowie, jak również nie
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

ograniczy uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia/rozwiązania/wypowiedzenia od Umowy,
jeżeli odstąpienie/rozwiązanie/wypowiedzenie takie byłoby dopuszczalne zgodnie z Umową.
Naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych, do pełnej wysokości szkody, z uwzględnianiem zasad wynikających z Umowy. Zasada
ta dotyczy wszystkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie na rzecz Zamawiającego
Kary umowne przewidziane w Umowie płatne są w terminie 30 dni od otrzymania noty
księgowej przez Stronę zobowiązaną do zapłaty kary umownej.
Całkowita łączna odpowiedzialność Stron z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku
z realizacją Umowy jest ograniczona do kwoty Wynagrodzenia wskazanego w Art. 13.1. Umowy.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu potencjalnych nieprawidłowości i szkód
wynikających z:
5.1. dostarczenia przez Zamawiającego nieprawdziwych lub niekompletnych informacji
niezbędnych do sporządzenia lub realizacji Przedmiotu Umowy
5.2. nieujawnienia przez Zamawiającego informacji mających wpływ na prawidłowe
przygotowanie i realizację zadania;
5.3. wprowadzenia przez Zamawiającego zmian po przekazaniu Dokumentu Programowego;
5.4. decyzji podjętych przez Zamawiającego na podstawie wykonanego Dokumentu
Programowego.
Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w Art. 18.4. Umowy nie ma zastosowania
w odniesieniu do:
6.1. szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa;
6.2. szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych
Utworów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi
w związku z naruszeniem przez Zamawiającego ich praw własności intelektualnej
w następstwie używania Utworów;
6.3. szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy
opisanych w Art. 15 Umowy.
W przypadku naruszenie przez Wykonawcę terminu realizacji Etapów o których mowa w Art.
3.1. Umowy, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Zamawiający będzie
uprawniony do dochodzenia kar umownych w wysokości 0,8 % Wynagrodzenia (+VAT),
o którym mowa w Art. 13.1. Umowy, za każdy dzień uchybienia w terminie realizacji Etapu.
Rozliczenie kar umownych następować będzie na zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy.
Jeżeli Zamawiającemu przysługiwać będzie uprawnienie do nałożenia na Wykonawcę kar
umownej określonej w Art. 18.7. za niedochowanie terminu realizacji Etapu I Umowy, ale
Wykonawca ukończy w terminie realizację Przedmiotu Umowy Zamawiający nie będzie
uprawniony do dochodzenia takich kar umownych.

Artykuł 19. Podwykonawcy
1. Wykonawca może korzystać w toku realizacji Umowy ze świadczeń Podwykonawców wyłącznie
na zasadach opisanych w niniejszym artykule.
2. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy, z których będzie korzystał w trakcie wykonywania
niniejszej Umowy będą podmiotami profesjonalnie świadczącymi zlecone im przez Wykonawcę
Strona 19 z 29

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/16/PN/DX/2020
Załącznik 3. Wzór umowy
zadania oraz posiadającymi wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania zleconych im przez
Wykonawcę zadań.
3. Korzystając w ramach wykonywania Umowy ze świadczeń Podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest nałożyć na takiego Podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad,
reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu
prac danego Podwykonawcy.
4. Wykonawca w każdym wypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy ponosi pełną
odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez Podwykonawcę jak za działania lub
zaniechania własne.
5. Wykonawca pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez Podwykonawców
wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie.

Artykuł 20. Siła wyższa
1. Użyte w Umowy określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe,
nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy,
uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas,
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za
przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
1.1. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne;
1.2. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
1.3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrażające porządkowi publicznemu;
1.4. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje,
z wyłączeniem strajków u Stron,
2. Strony zgodnie potwierdzają, że ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii nie
wpływa na dzień zawarcia umowy na możliwość jej terminowej realizacji.
3. Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 3
dni po zaistnieniu zdarzenia powiadomi pisemnie drugą stronę o powyższym zdarzeniu i jego
wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia strona
starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, w terminie 3 dni po zaistnieniu okoliczności Siły
Wyższej powiadomi pisemnie drugą stronę o powyższym fakcie.
4. Strona, która nie zawiadomi o zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej stronie pisemnego
potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest
odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą stronę, których można było uniknąć
w przypadku terminowego zawiadomienia.
5. Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą powinna dążyć
do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania
niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w całości lub w części w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły
Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej
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7.

8.

niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić
negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
Negocjacje, o których mowa w Art. 20.6. Umowy, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli
po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed
upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą
inną datę zakończenia negocjacji.
W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z Art. 20.6.
Umowy każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym).

Artykuł 21. Zmiana umowy
1.

Niezależnie od przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
przewiduje się możliwość dokonania zmian Umowy polegających na:
1.1. zmianie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia:
1.1.1. konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego,
1.1.2. sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na
realizację Przedmiotu Umowy,
1.1.3. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
1.1.4. zmiany przepisów prawa, wpływającej na możliwość terminowej realizacji umowy,
1.1.5. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Umowy spowodowanych
działaniem osób trzecich;
1.2. zmianie wynagrodzenia z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku:
1.2.1. sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy a mającej wpływ na
realizację Przedmiotu Umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą
obydwu Stron i muszą być stosownie uzasadnione w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, może nastąpić również w przypadku wystąpienia
okoliczności o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca, składając wniosek o zmianę umowy, zobowiązany jest wskazać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne wniosku, w szczególności, gdy wniosek dotyczy zmiany
wysokości wynagrodzenia, wniosek powinien zawierać dokładne wyliczenie kwoty o którą winna
nastąpić zmiana wynagrodzenia. Do wniosku winny być dołączone dokumenty potwierdzające
okoliczności na które powołuje się Wykonawca.

Artykuł 22. Zawiadomienia
1. Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja pomiędzy Stronami dotyczące niniejszej Umowy
zostaną uznane za skuteczne, o ile będą sporządzone w formie pisemnej oraz wysyłane będą
listami poleconymi lub doręczane osobiście za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy:
1.1. dla Zamawiającego:
……………………………………………………
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……………………………..……………………..
1.2. dla Wykonawcy:
……………………………………………………
……………………………..……………………..;
lub na inny adres wskazany przez Stronę na piśmie. W przypadku zmiany wyżej wskazanego
adresu Strona, której adres uległ zmianie, winna niezwłocznie zawiadomić o powyższym drugą
Stronę, podając jednocześnie aktualny adres dla korespondencji. Zmiana powyższych danych nie
stanowi zmiany Umowy.
2. Strony zobowiązują się poinformować na piśmie wzajemnie o zmianach siedziby prowadzenia
działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od daty dokonania takiej zmiany.
Jeżeli Strona, której zmiana dotyczy nie poinformuje Strony drugiej o zmianie dotychczasowego
adresu podanego Stronie drugiej, wszelką korespondencję przekazaną przez Stronę drugą na ten
adres uważa się za prawidłowo doręczoną.

Artykuł 23. Język umowy i interpretacja
1.
2.

3.

4.
5.

Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w treści przyjmuje się następującą hierarchię ważności
dokumentów:
2.1. Umowa;
2.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
2.3. Oferta Wykonawcy.
W odniesieniu do zobowiązań Wykonawcy składających się na Przedmiot Umowy, Umowy oraz
dokumenty, o których mowa w Art. 23.2 Umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające
się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności
miedzy tymi dokumentami Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani
wymaganego zakresu należytej staranności.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony będą starały się rozstrzygać na
drodze ugodowej.
W przypadku gdy ugodowe rozwiązanie nie będzie możliwe do osiągnięcia, spory pomiędzy
Stronami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

Artykuł 24. Postanowienia końcowe
1.

2.

Strony zobowiązują się, że w przypadku, gdy jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za
nieważną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część Umowy pozostanie w mocy.
W przypadku postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne Strony podejmą negocjacje
w dobrej wierze w celu zastąpienia takich postanowień, o ile to możliwe, postanowieniami
alternatywnymi, które będą ważne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje
Stron.
Z zastrzeżeniem postanowień Umowy wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy
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3.

4.
5.
6.

pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa wyczerpuje wszelkie uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczące przedmiotu oraz
warunków Umowy. Ponadto Strony zapewniają się wzajemnie, że nie istnieją żadne dodatkowe
porozumienia związane z Umową, zaś wszelkie ustne oświadczenia złożone przed jego
podpisaniem, o ile miały miejsce, uznane są za nieważne i niewiążące.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Wszystkie tytuły rozdziałów i artykułów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie
mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.
Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Klauzula RODO
2. Załącznik nr 2 – Polisa Ubezpieczeniowa Wykonawcy
3. Załącznik nr 3 – Personel Wykonawcy
4. Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy
5. Załącznik nr 5 – Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy

……………………………
WYKONAWCA

……………………………
ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do Umowy – Klauzula RODO
1. Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice; tel.; 32
254 60 31, faks 32 254 17 17, ietu@ietu.pl.
1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych jest Pani Maria Korcz-Olejek, tel. 32 254 60 31 wew. 124, e-mail:
iodo@ietu.pl;
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e, f RODO
w celu związanym z realizacją umowy na opracowanie dokumentu programowego pod
nazwą Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji (KPST)
1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą
uczestniczyły przy realizacji umowy o której mowa pkt 1.1.3.
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
1.6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt 1.3. a co najmniej przez okres 5 lat kalendarzowych
liczonych od grudnia roku zakończenia umowy. W przypadku gdy dane stanowią dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych
okresów dane zostaną zniszczone
1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.8. posiada Pani/Pan:
1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.10. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.
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W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
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Załącznik nr 2 do Umowy – Polisa Ubezpieczeniowa Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do Umowy – Personel Wykonawcy
Lp.

Imię i nazwisko

Branża

1.
2.
3
4.
5
6
7.
8.
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Załącznik 3. Wzór umowy
Załącznik nr 4 do Umowy – Oferta Wykonawcy
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Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/16/PN/DX/2020
Załącznik 3. Wzór umowy
Załącznik nr 5 do Umowy – Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy
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