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Zakład Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 
Rzędów 40 
28 – 142 Tuczępy 
Polska 

tel.  : +48 15 864 22 51  
fax.  : +48 15 864 22 51 wew. 26 

www.zgok.ornet.pl 
 

 
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  ZGOK.JRP.P/4/12 
  
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 
 

 
 
 

DLA 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
  

NA USŁUGI 
 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz.U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 
 
 

 Kampania edukacyjna w ramach Projektu „Kompleksowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 

KONTRAKT 06 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Niniejsza część II Specyfikacji zawiera [12] stron. 

 

 
 



 

Część II – WZÓR KONTRAKTU (WK)   Strona 2 z 12 
 
 

Kontrakt nr 06: Kampania edukacyjna  w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy 
 

2
�

 

Kontrakt [WZÓR] 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 

FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

NA USŁUGI Kampanii edukacyjnej w ramach Projektu: ”Kompleksowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy” 

nr Kontraktu; 06 

Niniejszy Kontrakt zawarty dniu …………… roku ………………w ………………………… 
pomiędzy: 
 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Rzędów 40 
28 – 142 Tuczępy 
Polska 
 
NIP: 655-17-70-435 

Regon: 292377149 

KRS: 0000309871 

Kapitał Zakładowy: ……………… PLN 

 
zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony, reprezentowanym przez: 

a) ..................................................................................................................................... 

b) ..................................................................................................................................... 

 
a 
…………………………………… z siedzibą w ………………………  wpisaną w dniu ………… 
r. do1………………………., prowadzonego przez ………………………pod numerem 
……………… NIP:………………….. 

Regon: …………..  

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”.  
 
 
 
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia {………………………………} 

                                                   
1  wpisać właściwy rejestr w zależności od formy prawnej, np. Rejestr Przedsiębiorców, organ rejestrowy 
– np. właściwy Sąd Gospodarczy oraz numer ewidencyjny – np. KRS 
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§1 
1. Integralne części niniejszego Kontraktu stanowią następujące dokumenty: 

1) załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
2) załącznik nr 2 - Oferta i załączniki do Oferty złożonej przez Wykonawcę Kontraktu 

w przetargu,  
2. W przypadku rozbieżności w postanowieniach poszczególnych dokumentów 
wymienionych w ust. 1, pierwszeństwo ma Umowa, a następnie postanowienia załączników 
do Umowy, z pierwszeństwem wg kolejności, w jakiej zostały wymienione w ust. 1 

3. Dla potrzeb niniejszej umowy przyjmuje się znaczenie terminów i pojęć, jak określono w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia – Część III SIWZ (załącznik nr 1 do Umowy) pt. SŁOWNIK 
TERMINÓW I SKRÓTÓW. 

§2 
 
1. Przedmiotem niniejszego Kontraktu jest świadczenie przez Wykonawcę usług Kampanii 

edukacyjnej w ramach projektu: ”Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy”. 

 
2. Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem niniejszego Kontraktu („Usługi") 

określa Opis Przedmiotu Zamówienia (cześć III SIWZ), stanowiący Załącznik nr 1. 
 
3. Treść i wzór projektów materiałów edukacyjne w tym informacje prasowe oraz  

dokumenty odnoszące się do Kampanii edukacyjnej, wykonane w ramach niniejszej 
umowy przez Wykonawcę wymagają  akceptacji Zamawiającego. Przekazanie treści i 
wzorów projektów, ich akceptacja oraz uwagi do przekazanego materiału odbywać się 
będzie drogą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji wzoru projektu, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 7- dniowym nowego wzoru projektu – 
uwzględniającego sugestie i wymagania Zamawiającego. 

 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego lub do 

wskazanego przez Zamawiającego miejsca zatwierdzonych materiałów edukacyjnych w 
tym informacji prasowych  oraz  dokumenty odnoszące się do Kampanii edukacyjnej, a 
wytworzone w toku realizacji niniejszej Umowy  - na własny koszt i na własne ryzyko. 

§3 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszelkimi warunkami technicznymi i 

prawnymi oraz posiada doświadczenie i kwalifikacje potwierdzone stosownymi 
licencjami i zaświadczeniami, jeżeli są one wymagane przez powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa oraz są niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Kontraktu. 
Wykonawca zobowiązuje się do jego wykonania z należytą starannością. 

2. Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie udzielał wszelkich informacji związanych 
z realizacją niniejszego Kontraktu oraz każdego zlecenia powierzonego Wykonawcy, w 
szczególności poprzez sporządzanie i przedkładanie Zamawiającemu raportów z 
postępu prac oraz raportu końcowego, o których mowa w § 8 Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie 
realizacji niniejszego Kontraktu oraz do udzielania wszelkich informacji niezbędnych do 
prawidłowego podejmowania działań w ramach Kampanii edukacyjnej. 

4. Wykonawca oświadcza, że podejmowane przez niego działania w ramach niniejszego 
Kontraktu będą zgodne z aktualnymi wytycznymi oraz stosownymi dokumentami 
programowymi danego okresu programowania. 

5. Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie przez 
niego postanowień Kontraktu może spowodować, że Zamawiający nie spełni 
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obowiązków nałożonych na niego w związku z realizacją przedsięwzięcia wskazanego w 
§ 2 ust. 1 Umowy. Niewywiązanie się z obowiązków, o których mowa powyżej, może 
spowodować powstanie szkody po stronie Zamawiającego. 

6. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku wystąpienia szkody, o której mowa w ust. 
6 powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do jej pokrycia.  

7. Usługi, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach Umowy, zostaną 
wykonane przez wyznaczone przez niego osoby. Żadna z osób nie może zostać 
zmieniona przez Wykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy 
Kluczowych Ekspertów. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w 
wypełnianiu przez Kluczowych Ekspertów ich obowiązków lub też niewłaściwego 
wywiązywania się przez nich z obowiązków określonych Umową bądź ich rezygnacji,  
Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania odpowiedniego zastępstwa przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje, o których mowa w załączniku nr 1 - część III SIWZ 
na warunkach określonych poniżej. 

9. W przypadku urlopów: 

1) terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu terminy urlopów 
Kluczowych Ekspertów oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 2 
miesięcznym wyprzedzeniem, 

3) w okresie urlopu Kluczowego Eksperta, Wykonawca zapewni zastępstwo w 
wykonywaniu jego obowiązków przez inną osobę, 

4) wszystkie osoby zastępujące Kluczowych Ekspertów w okresie urlopu muszą być 
zatwierdzone przez kierownika JRP lub osobę wskazaną przez kierownika JRP 
(w formie pisemnej). 

10. W każdym innym przypadku uniemożliwiającym Kluczowemu Ekspertowi wykonywanie jego 
obowiązków lub w sytuacji niewłaściwego wywiązywania się przez niego z obowiązków 
określonych Umową bądź jego rezygnacji,  Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni 
przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastąpienia 
Kluczowego Eksperta. Brak zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiającego powoduje, 
iż  Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do zatwierdzenia kandydata na 
Kluczowego Eksperta przez Zamawiającego (w formie pisemnej). 

11. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od  Wykonawcy zmiany Kluczowego 
Eksperta, jeżeli uzna, że Kluczowy Ekspert nie wykonuje w ogóle lub wykonuje w sposób 
nienależyty swoje obowiązki wynikające z Umowy, a Wykonawca obowiązany jest zmienić 
Kluczowego Eksperta zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we 
wniosku Zamawiającego. W takim przypadku  Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni 
przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastąpienia 
Kluczowego Eksperta. Brak zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiającego powoduje, 
iż  Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do zatwierdzenia kandydata na 
Kluczowego Eksperta przez Zamawiającego (w formie pisemnej). 

§4 
 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Kontraktu jest cena zaproponowana w Ofercie 
Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie za świadczenie Usług jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  
3. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
Kwotę netto{…………………………………………………………………………} PLN 
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słownie: 
{………………………………………………………………………………………………} PLN 
 
plus VAT: 
{……………………………………………………………………………………….……} PLN 
słownie: 
{……………………………………………………………………………………………......} PLN 
 
Wynagrodzenie brutto (w tym należny VAT): 
{……………………………………………………………} PLN 
 
słownie: 
{………………………………………………………………………………………………} PLN 

§5 
 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, 
na jego rachunek bankowy: {………………………………………………………………}, 
w terminie określonym w § 10. 

2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
3. Podstawą dokonania wszelkich płatności przejściowych, będzie zatwierdzenie przez 

Zamawiającego Kwartalnych Raportów z postępów w realizacji Kontraktu na 
edukację ekologiczną, zgodnie z zasadami określonymi w § 9 umowy. 

4. Kwota faktury przejściowej będzie wynikała z podzielenia 90 % kwoty ryczałtowej za 
wykonanie Kontraktu, podanej w § 4 ust. 3 przez okres trwania Kontraktu liczony w 
kwartałach. 

5. Podstawą wystawienia ostatniej faktury przez Wykonawcę opiewającej na pozostałe 
10% kwoty ryczałtowej jest wywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających 
z niniejszej Umowy oraz zatwierdzenie Raportu Końcowego z wykonania Kontraktu 
na kampanię edukacyjną  zgodnie z zasadami określonymi w § 9 umowy. 

 
§6 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy przez okres 36 miesięcy 
od dnia podpisania umowy, z uwzględnieniem terminów określonych w części III 
SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2. Datą rozpoczęcia obowiązywania Umowy jest data jej podpisania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie przez niego określonych w 
niniejszej Umowie oraz harmonogramie rzeczowym, terminów realizacji zadania. 

§7 
 
Przedmiot umowy będzie wykonywany na terenie 18 gmin z terenu 5 powiatów: 
staszowskiego, buskiego, pińczowskiego, kazimierskiego i kieleckiego. 

§8 
 

1. Z realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest składać Zamawiającemu 
następujące pisemne Raporty:  

1) Raport Wstępny – w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia wykonania niniejszej Umowy, 
który powinien składać się co najmniej z: 
a) Analiza stanu istniejącego w zakresie edukacji ekologicznej (programy realizowane przez 
samorządy w zakresie gospodarki odpadami),  
b) Szczegółowy Harmonogram działań programu Kampanii edukacyjnej,  
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c) Harmonogram płatności sporządzony w oparciu o załącznik nr 8 do IDW – wykaz cen. 
d) Określenie sposobu komunikowania się z mediami,  
e) Opis zadań do najbliższego Raportu Kwartalnego. 

2) Raporty Kwartalne z postępów w realizacji Kontraktu na edukację 
ekologiczną – w terminie 14 dni od zakończenia okresu, którego  Raport dotyczył. 
Jeżeli wykonanie umowy rozpocznie się w ciągu kwartału  kalendarzowego, to 
pierwszy Raport Kwartalny powinien obejmować okres od  pierwszego dnia 
wykonywania umowy do ostatniego dnia pełnego kwartału kalendarzowego 
następującego po rozpoczęciu umowy. Każdy następny  Raport Kwartalny powinien 
obejmować okres kolejnych 3 miesięcy odpowiadających kwartałowi 
kalendarzowemu. 

 Raporty kwartalne z postępów w realizacji Kontraktu na edukację ekologiczną  powi
 nien zawierać co najmniej: 

a) opis działań podejmowanych przez Wykonawcę, w tym zaangażowanie  
poszczególnych ekspertów oraz plany na następny okres sprawozdawczy, 

b) prezentację rzeczowego i finansowego zaangażowania realizacji Umowy, 
c) analizę procentową wykonania i wydatków podczas okresu sprawozdawczego 
d) opis zagrożeń powstałych podczas realizacji Umowy oraz podjętych działań, jak 

również sposobu ich uniknięcia w przyszłości. 
3) Raport Końcowy z wykonania Kontraktu na Kampanię edukacyjną do 30 dnia od daty 

zakończenia wykonania przedmiotu Umowy. Raport podsumowujący całość działań 
związanych z realizacją Umowy. Raport Końcowy powinien zawierać sprawozdanie z 
przeprowadzonych z zakresu edukacji ekologicznej. W sprawozdaniu należy odnieść 
się do harmonogramu, przedstawić w sposób syntetyczny problemy i odstępstwa, 
sposób ich rozwiązania oraz rezultaty. 

 
2. Wykonawca ma obowiązek przygotowywania dodatkowych raportów, jeżeli zażąda ich 
Zamawiający lub IW/IP II. 
3. Zamawiający może wyznaczyć inny zakres, sposób i terminy sporządzania raportów. 
 

§9 
 

1. Wszystkie raporty powinny być złożone do zatwierdzenia przez Zamawiającego w 
jednym egzemplarzu oraz dodatkowo w wersji elektronicznej. 

2. Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymana raportów: Wstępnego oraz Raportów 
Kwartalnych z postępów w realizacji Kontraktu na edukację ekologiczną powiadomi 
Wykonawcę o ich przyjęciu lub odrzuceniu. W przypadku Raportu Końcowego termin ten 
wynosi 21 dni. Jeżeli Zamawiający nie przekaże uwag na piśmie raporty będą uważane 
za zatwierdzone przez Zamawiającego. Błędy w raportach wykazane przez 
Zamawiającego muszą być usunięte przez Wykonawcę w ciągu 7 dni roboczych. 

3. Każdy raport zatwierdzony przez Zamawiającego będzie złożony przez Wykonawcę w 
jednym egzemplarzu oraz dodatkowo w wersji elektronicznej. Każdy raport będzie istniał 
tylko w jednej ostatecznej wersji.  

4. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminach, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, raporty będą uważane za zatwierdzone 
przez Zamawiającego, co będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę do wystawienia 
faktury. 

§10 

Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy w następujący sposób: 

1. przejściowe płatności kwartalne będą realizowane sukcesywnie do wysokości 90 % 
kwoty wynagrodzenia podanej w § 4, ust.3., w terminie 30 dni od otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 9. 



 

Część II – WZÓR KONTRAKTU (WK)   Strona 7 z 12 
 
 

Kontrakt nr 06: Kampania edukacyjna  w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy 
 

7
�

2. Ostatnia płatność w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia podanej w § 4 ust. 3 
nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury Wykonawcy zgodnie z § 5 ust. 6. 

§11 
Językiem umowy oraz korespondencji z nią związanej jest język polski. 
 

§12 
 

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie 
Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej, z 
zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz 
nadzorowania wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego w szczególności 
wydawania zgód, decyzji i zatwierdzeń lub zaświadczeń jest Pełnomocnik ds. 
Realizacji Projektu (Major Authority Officer dalej jako MAO) lub Kierownik Jednostki 
Realizującej Projekt ( dalej jako Kierownik JRP). 

3. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim.  Korespondencja winna 
zostać opatrzona tytułem i numerem Umowy oraz przekazywana za pomocą faksu, 
drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi 
pocztowe, na adresy wymienione poniżej: 

 
Dla Zamawiającego: 
 
 
[MAO] 
 
Nazwisko:  

Adres:  

Telefon  

FAX  

e-mail  

 
 
 

[KIEROWNIK JRP] 
 
Nazwisko:  

Adres:  

Telefon  

FAX  

e-mail  
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[WYKONAWCA] 
 
Nazwisko:  

Adres:  

Telefon  

FAX  

e-mail  

 
 

4. Korespondencja wysłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo 
bezzwłocznie potwierdzona na piśmie. 

5. Każde polecenie MAO lub Kierownika JRP przekazane ustnie Wykonawcy jest 
skuteczne od momentu jego przekazania i będzie potwierdzone w formie pisemnej w 
terminie jednego dnia roboczego od jego przekazania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń MAO lub Kierownika 
JRP. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie MAO lub Kierownika 
JRP wykracza poza uprawnienia MAO lub Kierownika JRP lub poza zakres Umowy 
ma prawo odmówić wykonania polecenia. W terminie 2 dni, licząc od dnia otrzymania 
takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia 
Zamawiającego, przekazując kopie powiadomienia MAO lub Kierownikowi JRP. 

7. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy w terminie 3 dni, licząc od daty 
otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną. 

8. Zastosowanie procedury, o której mowa w ust. 6 - 7, nie uchybia prawu 
Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych lub 
odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 
 

§13 
 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Kontrakt są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 
2. Wykonawcy realizujący wspólnie Kontrakt wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera 

upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców. Lider 
upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od 
Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich 
Wykonawców realizujących wspólnie Kontrakt. 

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie {……………. } 
4. Postanowienia Kontraktu dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców wspólnie realizujących Kontrakt. 
5. Odstąpienie od Kontraktu przez któregokolwiek z Wykonawców lub wstąpienie w prawa i 

obowiązki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot stanowi podstawę do 
wypowiedzenia Kontraktu przez Zamawiającego wobec tego Wykonawcy lub wobec 
wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Kontrakt. W takim przypadku żaden z 
Wykonawców realizujących wspólnie Kontrakt nie będzie uprawniony do odszkodowania 
z tytułu rozwiązania Kontraktu. 

 
§14 

 
1. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca musi uprzednio uzyskać 

pisemną zgodę Zamawiającego. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek 
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Wykonawcy przedstawiający charakter usług, które wymagają zawarcia umowy z 
podwykonawcą i wykazanie zdolności wskazanego podwykonawcy do ich wykonania. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania 
wniosku, z podaniem przyczyn w przypadku odmowy udzielenia zgody. Brak 
powiadomienia przez Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie oznacza jego 
akceptację. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 
Wykonawcy. 

4. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Kontraktu przez 
podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z 
niniejszego Kontraktu. 

§15 

Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 
informacje i dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Kontraktu. Wykonawca 
zwróci te Dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Kontraktu. 

§16 

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 
Kontraktu nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu jego 
wykonania, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

§17 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować Zamawiającemu, że do utworów, które 
powstaną w wyniku realizacji niniejszej Umowy będą mu przysługiwały wyłączne i 
nieograniczone terytorialnie prawa autorskie osobiste i majątkowe. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby utwory, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
nie były obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. 

3. Z chwilą przyjęcia Raportu Końcowego przez Zamawiającego wszelkie autorskie prawa 
majątkowe oraz prawa zależne do utworów Wykonawcy powstałych w wyniku realizacji 
postanowień niniejszej Umowy przejdą na Zamawiającego. Wynagrodzenie wskazane w 
§ 4 ust. 3 Umowy obejmuje również wszelkie należności za przeniesienie autorskich 
praw majątkowych oraz praw zależnych. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, o których mowa powyżej, w 
szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie ich utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką ich 
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone - 
wprowadzania do obrotu odpłatnego i nieodpłatnego, użyczenia lub najmu 
oryginału albo kopii; 

c) w zakresie rozpowszechniania ich w sposób inny niż określony powyżej - 
publicznego wystawiania, wyświetlenia, odtworzenia, rozpowszechniania, a także 
ich publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzania do pamięci 
komputerów oraz dowolnego przetwarzania w ich pamięci. 

§18 

1. Wykonawca w terminie 30 dni od daty podpisania umowy zobowiązuje się do 
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opracowania, w porozumieniu z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu 
rzeczowego wykonania przedmiotu umowy, który będzie zawierał specyfikę działań 
podejmowanych przez Wykonawcę, terminy ich realizacji. Harmonogram zostanie 
opracowany przez Wykonawcę w oparciu o informacje zawarte w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia oraz podlega akceptacji Zamawiającego. 

2. Wszystkie osoby pracujące na podstawie Umowy rozpoczną wykonywanie swoich 
obowiązków w terminie lub w okresie ustalonym w w/w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, a w przypadku braku takiego ustalenia, w terminie określonym przez 
Kierownika Projektu lub podanym do wiadomości Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 
§19 

 
1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do prawidłowego wykonania 
w terminie wskazanym w wezwaniu. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu w terminie, o którym 
mowa w ust. l, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 
0,1% wartości wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o którym mowa w §4 ust 3, za 
każdy dzień zwłoki. 

3. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 20% kwoty wynagrodzenia brutto (z podatkiem 
VAT) o którym mowa w §4 ust 3, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może 
odstąpić od Kontraktu bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 

4. Za odstąpienie od Kontraktu przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez 
Zamawiającego – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wartości wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o którym mowa w §4 ust 3. 

5. Za odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem postanowień §22 – Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o którym 
mowa w §4 ust 3. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

§20 

1. Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień 
Umowy w stosunku do treści oferty są niedozwolone, chyba że Zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Strony zastrzegają możliwość zmiany niniejszej umowy w sytuacji gdy: 
a) zmiana sposobu spełnienia świadczenia - bez wprowadzonej zmiany, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, Projekt nie zostałby efektywnie ukończony, 
b) nastąpiła zmiana przepisów prawnych lub zmiana wymagań Instytucji 

Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej i/lub Instytucji 
Wdrażającej/Pośredniczącej II w stosunku do tych obowiązujących w dniu 
złożenia oferty, powodująca konieczność zmiany (zmniejszenia) zakresu bądź 
sposób świadczenia Usług przez Wykonawcę.  

c) zmiana terminu zakończenia realizacji umowy - z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy nie można wykonać Umowy w terminie określonym w § 6, w tym w 
szczególności z uwagi na opóźnienia w realizacji Projektu z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, Wykonawcy Robót, stron trzecich lub siły wyższej. 

d) w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej 
części zamówienia, co spowoduje rezygnację z części pracy oraz związane z tym 
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obniżenie wynagrodzenia, 
e) Zmiana wysokości wynagrodzenia wynikających ze zmiany stawki podatku VAT w 

stosunku do stawki zastosowanej w Ofercie.  
f) zmian osób pełniących funkcje Kluczowych Ekspertów na inne legitymujące się, co 

najmniej równoważnymi uprawnieniami na zasadach określonych w umowie, 

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem powyższych postanowień jest nieważna 

§21 

1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszego Kontraktu. W tym celu 
Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub 
zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Kontraktu oraz sporządzić z niej kopie 
zarówno podczas, jak i po wykonaniu Usług. 

§22 

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, 
Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Kontraktu. 
 

§23 
 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji 
niniejszego Kontraktu będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę 
Zamawiającego, zaś ich ujawnienie wymaga uzyskania każdorazowej akceptacji 
przez Zamawiającego na piśmie. 

2. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania 
w poufności uzyskanych informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia 
wynikać będzie z ważnego nakazu sądowego lub polecenia urzędowego wydanego 
przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim 
przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Wykonawca będzie 
zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania 
w poufności informacji, o których mowa powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek 
ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W 
każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji poufnych Wykonawca będzie 
zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w 
poufności wszelkich informacji związanych z niniejszym Kontraktem obowiązuje od 
momentu nawiązania pierwszego kontaktu z Zamawiającym. 

5. W przypadku realizacji Przedmiotu Kontraktu w całości lub w części przez 
podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że zostaną podpisane 
stosowne oświadczenia, gwarantujące Zamawiającemu zachowanie poufności 
informacji przez podmioty trzecie. 

6. Klauzula poufności obowiązuje Wykonawcę przez 1 rok lata od dnia wygaśnięcia lub 
rozwiązania niniejszego Kontraktu. 

§26 
 
1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Kontraktu będą rozstrzygane przez 
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sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Kontraktem mają zastosowanie stosowne 

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 
3. Zmiana Kontraktu wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 
4. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
5. Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
 
Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy złożona w Przetargu wraz z załącznikami. 


