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Załącznik nr 5do SIWZ 

Nr sprawy: DF-IV.272.1.2017 

 

 

 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
Przedmiot umowy 

 

§ 1 

 

1. W ramach wykonania zamówienia Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

a) nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa 

Wielkopolskiego oraz sporządzenie pisemnej analizy oceniającej, zawierającej 

uzasadnienie nadanego ratingu. Zamawiający otrzyma po jednym egzemplarzu każdej 

wersji językowej (polskiej oraz angielskiej) uzasadnienia ratingu oraz będzie miał 

zapewniony dostęp do elektronicznej postaci uzasadnienia ratingu, 

b) dokonanie aktualizacji oceny ratingowej zgodnie z regulacjami obowiązującymi agencje 

ratingowe w szczególności, z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  

NR 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r w sprawie agencji ratingowych (Dz. U WE 

L.2009.302.1 z 19 listopada 2009 r. z późn. zm.)    

c) wykonywanie nadzoru nad ratingiem w okresie jego trwania,  

d) podanie wyniku ratingu wraz z jego uzasadnieniem oraz wyników aktualizacji  

do publicznej wiadomości we własnych publikacjach Wykonawcy (w formie 

drukowanej i elektronicznej) w finansowych serwisach informacji oraz poprzez  

co najmniej 3 międzynarodowe informacyjne serwisy finansowe. 

 

2. Rating, o którym mowa w ust. 1 będzie opublikowany zgodnie z postanowieniami  

§ 5  niniejszej umowy 

 

3. Rating stanowi niezależną decyzję Wykonawcy. 

 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia oraz wpisy 

do rejestrów niezbędne dla wykonywania działalności w zakresie ratingu. 

 

 

Czas trwania umowy 
 

§ 2 

 

1. Termin obowiązywania umowy – od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2020 

roku. 

 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  
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Wykonywanie umowy i aktualizacja ratingu 

 

§ 3 

 

1. Szczegółowy wykaz danych, materiałów, opracowań niezbędnych dla wykonania ratingu  

i termin ich dostarczenia przez Zamawiającego określone zostaną odrębnie                      

po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 

 

2. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do czynnego współdziałania przy 

wykonywaniu pracy będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności do umożliwienia 

Wykonawcy pozyskania danych niezbędnych do wykonania pracy. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek precyzyjnego określenia zakresu danych niezbędnych do realizacji 

umowy i przekazania Zamawiającemu zapotrzebowania. 

 

3. Wykonawca nada rating po otrzymaniu od Zamawiającego wszelkich niezbędnych 

materiałów i informacji oraz odbyciu wizyty analitycznej. 

 

4. W latach 2017 – 2019 Wykonawca odbędzie przynajmniej jedną wizytę analityczną  

w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz uwzględniającym przepisy 

obowiązujące agencje ratingowe. 

 

5. Za wykonanie umowy przyjmuje się spełnienie łącznie następujących warunków: 

a) powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o ratingu jaki otrzymał pisemnie 

lub drogą elektroniczną na adres ……………………… , 

b) sporządzenie pisemnej analizy oceniającej, zawierającej uzasadnienie nadanego 

ratingu, 

c) publikacje wykonanej oceny ratingowej oraz aktualizacji, 

d) aktualizacje przeprowadzonej oceny ratingowej, 

e) nadzór w okresie od daty nadania ratingu do dnia 30 września 2020 roku. 

 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego  

o wysokości nadanego ratingu, aktualizacji, zmianie lub wycofaniu ratingu przed jego 

publikacją pisemnie lub drogą elektroniczną na adres ………………………, 

 

7. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w związku z wejściem  

w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1060/2009 z dnia  

16 września 2009 r w sprawie agencji ratingowych (Dz. U WE L.2009.302.1  

z 19 listopada 2009 r. z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeglądu 

nadanego ratingu i jego aktualizacji zgodnie z regulacjami obowiązującymi agencje 

ratingowe.  

 

8. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje oraz dysponuje 

odpowiednim potencjałem ekonomicznym, technicznym i organizacyjnym, 

zapewniającymi należyte wykonanie umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się 

zrealizować umowę z najwyższą, zawodową starannością, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 
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9. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie 

bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

 

10. Wykonawca nie może powierzyć realizacji niniejszej umowy, ani jej części osobom 

trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

 

 
Monitoring, zmiana i wycofanie ratingu 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca prowadzić będzie systematyczną analizę czynników mogących mieć wpływ  

na przyznany rating, zwaną dalej monitoringiem. 

2. Monitoring będzie się odbywał na podstawie informacji otrzymywanych przez Wykonawcę 

od Zamawiającego oraz na podstawie danych i informacji powszechnie dostępnych.  

3. W przypadku wystąpienia istotnej w ocenie Wykonawcy zmiany danych, o których mowa 

w ust. 2 lub braku otrzymania informacji od Zamawiającego, pomimo uprzedniego 

wezwania na piśmie lub drogą elektroniczną, Wykonawca może dokonać zmiany 

nadanego ratingu lub go wycofać. 

4. Zmiana nadanego ratingu lub jego wycofanie nie wymaga zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, ma prawo  

do wycofania ratingów Zamawiającego bez uzyskania zgody Zamawiającego. Dotyczy  

to przypadków, gdy: 

a) Zamawiający nie przekaże informacji stanowiących podstawę do wykonania 

niniejszej umowy 

b) Zamawiający nie uiści umówionej opłaty za usługę 

c) Wykonawca uzna pozyskane informacje za niewiarygodne lub niewystarczające 

d) Niniejsza umowa wygasła 

e) Nie jest możliwe dotrzymanie przez Wykonawcę terminów określonych w § 3  

ust. 3 i 4:  

 z powodu zwłoki w dostarczeniu dokumentów i wymaganych informacji przez 

Zamawiającego, 

 z powodu zwłoki w ustalaniu daty wizyty analitycznej przez Zamawiającego, 

 z powodu zwłoki w ustalaniu daty konferencji telefonicznej (przy braku 

możliwości zorganizowania wizyty analitycznej) przez Zamawiającego. 

 6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż w nawiązaniu do nowych 

regulacji oraz wewnętrznych procedur agencji ratingowej, w przypadku wycofania ratingu, 

Wykonawca podaje ten fakt do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem oraz 

publikuje wysokość ratingu aktualną na dzień jego wycofania. 
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Publikacja ratingu 

 

§ 5 

 

1. Nadany rating i jego aktualizacje wraz z uzasadnieniem publikowany będzie we własnych 

publikacjach Wykonawcy w formie drukowanej i elektronicznej i w serwisach informacji 

finansowej oraz poprzez co najmniej 3 międzynarodowe informacyjne serwisy finansowe. 

 

2. Publikacja nadania, aktualizacji, zmiany lub wycofania ratingu nie wymagają zgody 

Zamawiającego. 

 

Płatności 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy łącznego wynagrodzenia  

za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości XXX zł netto, plus podatek VAT w 

kwocie XXX zł, tj. łącznie XXX zł brutto (słownie: XXX złotych). 

Z powyższego wynikają części wynagrodzenia: 

a) w 2017 roku za nadanie i opublikowanie krajowej i międzynarodowej oceny 

ratingowej Województwa Wielkopolskiego, oraz aktualizację i nadzór nad 

ratingiem przez okres następnych 12 m-cy za kwotę brutto w wysokości XXX zł 

b) w 2018 roku za aktualizację oraz publikację ocen dokonanych w terminie 12 m-cy 

od nadania i opublikowania ratingu oraz nadzór nad ratingiem przez następne  

12 m-cy za kwotę brutto w wysokości XXX zł 

c) w 2019 roku za aktualizację oraz publikację ocen dokonanych w terminie 24 m-cy 

od nadania i opublikowania ratingu oraz nadzór nad ratingiem do upływu terminu 

obowiązywania umowy za kwotę brutto w wysokości XXX zł. 

 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane przez 

Zamawiającego w następujących ratach: 

a) kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 pkt. a) zostanie opłacona po nadaniu  

i opublikowaniu ratingu oraz po przekazaniu sporządzonego raportu do nadanej oceny 

b) kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 pkt. b) zostanie opłacona w 2018 roku  

po wykonaniu aktualizacji ratingu, opublikowaniu zaktualizowanego ratingu  

i przekazaniu sporządzonego raportu z aktualizacji oceny 

c) kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 pkt. c) zostanie opłacona w 2019 roku  

po wykonaniu aktualizacji ratingu, opublikowaniu zaktualizowanego ratingu  

i przekazaniu sporządzonego raportu z aktualizacji oceny. 

 

3. Powyższe płatności będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na podany przez 

Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest odbiór przez 

Zamawiającego pisemnej analizy oceniającej, zawierającej uzasadnienie nadanego 

ratingu/aktualizacji.  

 

4. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

5. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy bądź 

któregoś z jej etapów z przyczyn zależnych od Wykonawcy tak dalece, że nie gwarantuje 
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to wykonania umowy w terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający jest zobowiązany złożyć w 

terminie 14 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 

10% wartości wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji 

umowy w danym roku budżetowym, zgodnie z ust. 1 lit. a-c) powyżej.   

 

6. Zmiana nadanego ratingu dokonana poza rocznymi aktualizacjami, dokonywana jest 

nieodpłatnie w ramach monitoringu nad ratingiem. 

 

7. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy jest zgodne ze złożoną ofertą i jest niezmienne 

w całym okresie obowiązywania umowy. 

 

8. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wycofania oceny, jeżeli Zamawiający nie dokona 

płatności, o której mowa w ust. 1 - 2 lub ich części.  

 

 

 

Informacje poufne. 

 

§ 7 

 

1. Strony zobowiązują się w trakcie trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania 

do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze poufnym w posiadaniu 

których znalazły się przy wykonywaniu umowy lub w związku z jej wykonywaniem oraz 

do nieujawniania i nieposługiwania się dokumentami o charakterze poufnym w celach 

innych niż wynikające z niniejszej umowy. 

 

2. Warunki tego zobowiązania nie obejmują informacji, które: 

 

a) są publicznie dostępne lub 

b) są wymagane do ujawnienia przez Wykonawcę prawem, przy czym w takim 

przypadku Wykonawca powiadomi Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru  

o konieczności ujawnienia informacji i wskaże podstawę prawną obowiązku lub 

c) będą znane Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji umowy w inny sposób niż  

na skutek naruszenia jakichkolwiek postanowień umownych bądź powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, a nie zostały otrzymane od Zamawiającego, jako 

poufne w ramach innego zlecenia, chyba, że Wykonawca winien zachować je w 

tajemnicy na innej podstawie, niż zobowiązania wynikające z umów zawartych przez 

strony lub 

d) zostaną otrzymane od osoby trzeciej, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, nie jest 

zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do tych informacji. 

 

 

Osoby uprawnione do kontaktu 

 

§ 8 

 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym ze strony Wykonawcy są: 

2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą ze strony Zamawiającego są: 
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Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

 

1. Zawarta z wybranym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą umowa na realizację 

przedmiotu zamówienia podlega zmianom w myśl art. 144 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) w stosunku do oferty tego 

Wykonawcy. 

2. Zamawiający, na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia aneksem zmian postanowień zawartej 

umowy, tj.: 

a) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł 

wcześniej przewidzieć, zaszła konieczność zmiany terminu wykonania umowy – 

w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia 

w innym, wskazanym przez Zamawiającego terminie - z uwzględnieniem jednak 

możliwości technicznych Wykonawcy; 

b) uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT – w takim przypadku Strony 

zobowiązują się zrealizować przedmiot zamówienia za inną, odpowiednio zmienioną 

cenę brutto, niż wskazana w umowie; 

c) w przypadku wejścia w życie regulacji prawnych dotyczących nadawania                                    

i aktualizowania ratingów, zawierania i wykonywania umów ratingowych 

zastosowanie będą miały bezwzględnie obowiązujące przepisy dot. tych regulacji. 

Zamawiający dopuszcza wykonywanie umowy z uwzględnieniem tych regulacji,  

a jeżeli będzie to konieczne dokonanie zmian umowy. W przypadku naruszenia 

postanowień zdania poprzedzającego, jeżeli będą wymagały tego bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa, Wykonawca wycofa nadany rating. 

 

3. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron wyrażoną  

na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i zgody składane na podstawie umowy 

dokonywane są w formie pisemnej. 

 

5. Ewentualne spory między Stronami wynikające z umowy będą rozstrzygały sądy 

właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

6. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 

 

7. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz właściwe przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

8. Umowę sporządzono w …………. egzemplarzach, po ………… dla ……………… . 

 

 


