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DRG-IV-W.433.4.2020 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Istotne postanowienia umowne (IPU) 
(UMOWA nr DRG-_____/2020) 

 

Umowa zawarta w dniu…………….…… 2020 roku w Poznaniu pomiędzy:  

 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 778-13-46-888, zwanym dalej 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

- Panią Beatę Joannę Łozińską – Dyrektor Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 

a  

………………... z siedzibą w …………………, ul. ……………….., …………….. wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez …….. w ……., …….. pod 

numerem KRS ……………., REGON: ……………, NIP: …………………. zwaną dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

- …………………………  

lub  

………………….…., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………….… z siedzibą 

………………, ul. …………….…….., …………….….. wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, REGON: 

…………………., NIP: ……………… zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DRG-IV-W.433.4.2020, 

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), wspólnie 

zwanymi dalej „Stronami Umowy”, o następującej treści:  

 

§ 1  

Użyte w niniejszej umowie, począwszy od paragrafu 2, pojęcia oznaczają:  

1. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

2. SOPZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr …. do SIWZ;  

3. Umowa – niniejsza umowa; 

4. Oferta – oferta Wykonawcy złożona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

nr DRG-IV-W.433.4.2020; 

5. Dzień – ilekroć w Umowie jest mowa o dniach, należy przez to rozumieć dni kalendarzowe. W sytuacji, 

jeżeli termin leżący po stronie Zamawiającego wypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy 

wówczas termin zostanie dotrzymany, jeżeli obejmie pierwszy kolejny dzień roboczy; 

6. Wymagania Zamawiającego – wymagania wynikające z Umowy, SIWZ, SOPZ, sposób realizacji 

Umowy oraz sposób wykonania Przedmiotu Umowy;  

7. Przedmiot Umowy – termin ten jest tożsamy z Przedmiotem Zamówienia oraz Rezultatami 

Przedmiotu Zamówienia, określonymi w SOPZ oraz Ofercie; 

8. Wstępna Koncepcja – koncepcja realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiana przez Wykonawcę  

w Ofercie; 

9. Koncepcja – rozwinięcie Wstępnej Koncepcji; 

10. RODO - Rozporządzenie 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 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 

§ 2  

1. Przedmiotem Umowy jest: Opracowanie trzech analiz perspektywicznych rynków 
zagranicznych (w tym obligatoryjnie rynek niemiecki) w obszarze gospodarki opartej na 
wodorze, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 
-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 
Promocja gospodarcza regionu,   projekt „Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska”.  

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy określa SOPZ oraz Oferta, stanowiące Załącznik nr 1  
i nr 2 do Umowy. 

 

§ 3  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiot Umowy określony  

w § 2, zgodnie ze wszystkimi opisami i warunkami ujętymi: w SIWZ, załącznikach do SIWZ, jak 

również postanowieniach Umowy wraz z załącznikami do Umowy, w tym SOPZ i Ofercie, której 

częścią jest Wstępna Koncepcja. Wszystkie te dokumenty łącznie określają Przedmiot Umowy oraz 

sposób jego realizacji.  

2. Zakres merytoryczny Przedmiotu Umowy w trakcie jego realizacji może zostać zmieniony, o ile 

Wykonawca rzetelnie takie zmiany uzasadni udowadniając, iż służą one podwyższeniu jakości 

realizacji oraz użyteczności Przedmiotu Umowy, a jednocześnie nie mają charakteru zmian 

generalnych, całkowicie odbiegających od Wstępnej Koncepcji oraz Koncepcji, a także innych 

zapisów SOPZ. Powyższe zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego i dla swojej ważności nie 

wymagają zmiany Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie konieczne do prawidłowego wykonania 

Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada zaplecze techniczne, organizacyjne i finansowe konieczne do 

prawidłowego wykonania Umowy.  

5. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich.  

6. Naruszenie warunku określonego w ust. 5, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej. Odstąpienie od Umowy 

następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia. Oświadczenie  

o odstąpieniu od Umowy winno być złożone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 

następnego po dniu zaistnienia przesłanek do odstąpienia od Umowy.  

 

§ 4  

1. Koncepcja zostanie przedłożona Zamawiającemu w terminie 6 dni od dnia następnego po dniu 

podpisania Umowy. 

2. Na akceptację Koncepcji Zamawiający ma 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu przekazania 

Koncepcji przez Wykonawcę. W tym czasie Zamawiający może zgłaszać uwagi do Koncepcji drogą 

mailową, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać. Uwagi zgłaszane są na bieżąco. Czas 

akceptacji może zostać odpowiednio wydłużony, w związku z analizą przekazanych przez 

Wykonawcę uzupełnień/poprawek. 

3. Przedmiot Umowy zostanie przedłożony do akceptacji Zamawiającego w terminie 

nieprzekraczającym 98 dni licząc od dnia następnego po dniu zawarcia Umowy.  

4. Zamawiający, na ostateczne przyjęcie Przedmiotu Umowy ma 16 dni liczonych od dnia następnego 

po dniu, w którym został przekazany Przedmiot Umowy do akceptacji Zamawiającego. W tym 

okresie, w razie stwierdzenia wad w Przedmiocie Umowy, Zamawiający na bieżąco będzie wzywał 

mailowo Wykonawcę do ich usunięcia każdorazowo wyznaczając nowy termin, który został wskazany 

w §7 ust. 4. Jeżeli Wykonawca przedłoży do akceptacji Przedmiot Umowy wcześniej, niż wynosi 
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maksymalny termin z ust. 3 wówczas termin na ostateczne przyjęcie Przedmiotu Umowy ulega 

wydłużeniu z zastrzeżeniem ust. 6.  

5. Za usunięcie wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy Wykonawcy nie należy się dodatkowe 

wynagrodzenie.  

6. Ostateczny termin realizacji Umowy wynika z sumowania maksymalnych terminów z ust. 3 i ust. 4  

i wynosi 114 dni (termin wykonania przedmiotu zamówienia). Jeżeli w tym terminie Wykonawca nie 

wykona Przedmiotu Umowy lub Przedmiot Umowy będzie posiadał nadal wady, Zamawiający naliczy 

kary za zwłokę.  

 

§ 5  

1. W sprawach dotyczących realizacji Umowy upoważnia się:  

a) ze strony Zamawiającego: ……., którzy są jednocześnie Koordynatorami Zamawiającego, ·tel. 

………..., e-mail: …..…..., adres korespondencyjny Zamawiającego;  

b) ze strony Wykonawcy: ……., który jest jednocześnie Koordynatorem Wykonawcy, ·tel. 

………………, e-mail: ………, adres korespondencyjny Wykonawcy.  

2. Koordynatorzy Zamawiającego i Koordynator Wykonawcy mogą być zmienieni w każdym czasie 

realizacji Umowy. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez mailowe 

powiadomienie drugiej Strony o dokonanej zmianie. Zmiana osób koordynujących dla swojej 

ważności nie wymaga zmiany Umowy. 

3. Koordynatorzy Zamawiającego uprawnieni są w każdym czasie realizacji Umowy żądać od 

Wykonawcy ustnych lub pisemnych informacji dotyczących przebiegu realizacji Umowy. 

Koordynator Wykonawcy, na każde żądanie Zamawiającego, udzieli Zamawiającemu bieżących 

informacji dotyczących realizacji Umowy.   

4. Koordynatorzy Zamawiającego są uprawnieni w imieniu i na rzecz Zamawiającego dokonywać 

wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy, niezastrzeżonych wprost w Umowie na rzecz 

innych przedstawicieli Zamawiającego, za wyjątkiem rozwiązania, wypowiedzenia oraz odstąpienia 

od Umowy.   

5. Komunikowanie pomiędzy Stronami odbywa się drogą mailową. 

 

§ 6 

Strony Umowy zobowiązują się do ścisłego współdziałania ze sobą w trakcie realizacji Umowy. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego oraz do bieżącego informowania Zamawiającego o podejmowanych przez siebie 

działaniach służących realizacji Umowy, jak i o wszelkich problemach i zagrożeniach związanych  

z realizacją Umowy. 

§ 7  

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy potwierdzone zostanie przez Zamawiającego Protokołem Odbioru. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, okoliczność 

odnotowania wad stwierdzona zostanie w Protokole Odbioru, o którym mowa w ust. 1.  

3. Za wadę Przedmiotu Umowy umawiające się Strony zgodnie uznają każde odstępstwo Wykonawcy od 

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze sposobem określony Umową oraz załącznikami do 

Umowy, o których mowa w § 3, stanowiącymi jej integralną część oraz wskazówkami Zamawiającego, 

o których mowa w § 6.  

4. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad w Przedmiocie Umowy lub wykonania go w sposób 

niezgodny z wymaganiami Zamawiającego, wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcia wad 

Przedmiotu Umowy nie krótszy niż 3 dni.  

5. Jeżeli po upływie terminu ostatecznego na przyjęcie Przedmiotu Umowy, wskazanego w §4 ust. 6, 

wady nie zostaną usunięte, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy 
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Wykonawcy i naliczenia kary umownej. Odstąpienie od Umowy następuje z chwilą pisemnego 

zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno 

być złożone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia następnego po dniu zaistnienia 

przesłanek do odstąpienia.  

6. Protokół Odbioru, o których mowa w ust. 1, zawierać będzie:  

a) Datę i miejsce;  

b) Oświadczenie stwierdzające brak lub istnienie wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy;  

c) W przypadku wad zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

7.  Podstawą stwierdzenia usunięcia wad przez Wykonawcę jest podpisanie przez Zamawiającego  

Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.   

§ 8  

1. Za prawidłowe wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie w wysokości: 

…………………………. zł netto (słownie: ………………… złotych 00/100), powiększone  

o należny podatek VAT, co daje kwotę w wysokości ……………….. zł brutto (słownie: 

……………. złotych 00/100).  

2. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu 

wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego 

majątkowych praw autorskich do Rezultatów Przedmiotu Zamówienia określonych w SOPZ, SIWZ  

i załącznikach do SIWZ oraz do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego 

wyników prac powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy oraz z tytułu przeniesienia na 

Zamawiającego własności dokumentacji, na jakiej została utrwalona realizacja Umowy.  

3. Zapłata Wynagrodzenia dokonana będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Faktura Wykonawcy zawierać będą 

następujące dane Zamawiającego:  

Województwo Wielkopolskie 

z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

NIP: 778-13-46-888  

oraz winna być doręczona na adres:  

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Gospodarki

 al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury, o której mowa w ust. 3, jest podpisany przez 

Zamawiającego Protokół Odbioru bez zastrzeżeń.  

5. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez 

…….…..…... nr: ………..…..…………...  

6. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy nie stanowi zmiany treści Umowy.  

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

§ 9 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

majątkowe prawa autorskie do wszelkich Rezultatów Przedmiotu Zamówienia określonych w SOPZ, 

SIWZ i załącznikach do SIWZ oraz do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego 

wyników prac powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Przeniesienie majątkowych 

praw autorskich do Rezultatów Przedmiotu Zamówienia oraz wszystkich mogących stanowić 

przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, 

następuje w dniu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, bez ograniczeń co do czasu, 

terytorium oraz liczby egzemplarzy w zakresie poniższych pól eksploatacji:  
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a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku danych bez względu na technologię zapisu i pojemność 

nośnika, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;  

b) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, w tym podczas seminariów i konferencji;  

c) wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach cyfrowych;  

d) prawo do korzystania z Rezultatów Przedmiotu Zamówienia oraz wszystkich mogących stanowić 

przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy 

w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami;  

e) digitalizacja;  

f) zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na dowolnych nośnikach danych;  

g) rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu;  

h) nieodpłatne wypożyczanie lub udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy;  

i) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet, w sposób umożliwiający 

transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika, łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM;  

j) sporządzanie wersji obcojęzycznych. 

2. W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Rezultatów Przedmiotu 

Zamówienia oraz wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac 

powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu 

nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w Rezultatach 

Przedmiotu Zamówienia oraz wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników 

prac powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, do których Zamawiający nabył 

majątkowe prawa autorskie na podstawie Umowy.  

3. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń i zapłaty należnego wynagrodzenia, 

Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy nośników, na których Rezultaty Przedmiotu 

Zamówienia oraz wszelkie, mogące stanowić przedmiot prawa autorskiego, wyniki prac powstałych w 

związku z realizacją Przedmiotu Umowy, zostały utrwalone.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich i przekaże Zamawiającemu Rezultaty Przedmiotu Zamówienia oraz wszystkie mogące 

stanowić przedmiot prawa autorskiego wyniki prac powstałych w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Rezultatów 

Przedmiotu Zamówienia oraz wszystkich, mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego, wyników 

prac powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy w całości lub w części, w tym za 

ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za 

nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku  

z wykonywaniem Umowy.  

§ 10  

Dopuszcza się możliwość uzasadnionej zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji 

Przedmiotu Umowy (eksperci), na osoby o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu nie niższych 

niż te, które reprezentują osoby wskazane w Ofercie. Zmiana może zostać dokonana w sytuacji 

śmierci, niezdolności do pracy, zaprzestania współpracy którejś z osób z Wykonawcą. Zmiany te 

wymagają akceptacji Zamawiającego i nie stanowią zmiany treści Umowy.  

 

§ 11 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przedmiotowej Umowy w przypadkach, 
gdy: 

a) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł wcześniej 
przewidzieć, gdy zaszła konieczność zmiany ostatecznego terminu wykonania Przedmiotu 
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Umowy – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w innym, 
wskazanym przez Zamawiającego terminie,  

b) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na sposób 
realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub Wynagrodzenie (np. zmiana stawki 
VAT), 

c) wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba 
ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można 
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
Umowy, w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów. 

2. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą 

drugiej Strony, na podstawie artykułu 144 Ustawy Pzp. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

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

następnego po dniu powzięciu wiadomości o tych okolicznościach.  

5. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim 

zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się 

zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: 

wojna, pożar, epidemia, powódź. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką 

informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia 

skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej 

obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą. 

6. Jeżeli pomimo wystąpienia siły wyższej, w ocenie Stron, dalsza realizacja Przedmiotu Umowy jest 

możliwa po wprowadzeniu zmian w Umowie, wymagane jest zachowanie formy pisemnej pod 

rygorem ich nieważności. 

7. W sytuacji, gdy Wykonawca napotka na problemy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 

niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego oraz przedstawi środki zaradcze, służące realizacji 

Przedmiotu Umowy bez uszczerbku dla jego jakości i terminu realizacji. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za rozwiązanie problemów napotykanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.  

8. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w całym okresie jej 

obowiązywania w uzasadnionych sytuacjach, w szczególności gdy Wykonawca pomimo wezwań nie 

realizuje Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, załącznikami do Umowy lub konsekwentnie 

ignoruje polecenia Koordynatora Zamawiającego to znaczy, pomimo trzykrotnego wezwania do 

uwzględnienia uwag, Wykonawca bez wskazania uzasadnionych przesłanek nadal nie realizuje 

Przedmiotu Zamówienia w sposób wskazany przez Zamawiającego.  

 

§ 12 

1. Zamawiający nałoży na Wykonawcę kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych 

poniżej: 

a) W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy rozumianego jako niewykonanie 

przedmiotu Umowy w całości, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 100 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1,  

a Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od 

dnia następnego po dniu powzięcia informacji o niewykonaniu Przedmiotu Umowy. 

b) W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 30% całkowitego wynagrodzenia brutto, 
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określonego w § 8 ust. 1, a Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od 

Umowy w terminie 14 dni od dnia następnego po dniu dostarczenia Zamawiającemu 

wadliwego Przedmiotu Umowy czy dostarczenia Przedmiotu Umowy niezgodnego  

z wymaganiami Zamawiającego. 

Za nienależyte wykonanie Przedmiotu jak i wykonanie Umowy w sposób niezgodny  

z wymaganiami Zamawiającego, Strony uznają jakiekolwiek odstępstwo Wykonawcy od 

sposobu realizacji Przedmiotu Umowy określonego w Umowie, w załącznikach do Umowy, 

w tym SOPZ, lub ustaleń poczynionych z Zamawiającym na etapie realizacji Umowy.  

c) W przypadku niedotrzymania terminu z § 4 ust. 6 dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu 

Umowy bez wad, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od 

następnego dnia po upływie terminu. 

d) W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu winy Wykonawcy, na zasadach określonych 

w Umowie jak i na podstawie przepisów kodeksu cywilnego Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto. 

2. Kary umowne z pkt. b) sumują się z pkt. c).  

3. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od dnia następnego po dniu 

otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia przez 

Wykonawcę temu terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę kary wynikającą z noty 

obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy wraz z ewentualnymi odsetkami, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. W sytuacji, gdy wysokość kary umownej wynikającej z noty obciążeniowej przewyższa 

wartość wynagrodzenia do zapłaty, Zamawiający potrąci Wykonawcy ją z wynagrodzenia, a brakującą 

część kary zapłaci Wykonawca. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 

szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

5. W przypadkach wskazanych w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu Zamawiający jest uprawniony do 

miarkowania wysokości kar umownych według swojego uznania. Dotyczy to w szczególności sytuacji, 

gdy przewidziana Umową kara umowna jest zdaniem Stron wygórowana w stosunku do charakteru 

uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom umownym. Miarkowanie kar umownych przez 

Zamawiającego nie wymaga akceptacji Wykonawcy. 

 

§ 13  

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy, co 

dotyczy m.in. sytuacji, gdy:  

a) występujące wady Przedmiotu Umowy zmniejszają jego wartość lub użyteczność, ze względu na 

cel, jakiemu ma służyć, nie ma on właściwości, o których Wykonawca zapewniał, nie zawiera 

kompletnych informacji, zawiera informacje nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistym stanem, 

lub  

b) Przedmiot Umowy narusza uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa własności, prawa 

autorskie lub prawa pokrewne, lub też jest obciążony prawami osób trzecich.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wady fizyczne i prawne na okres 3 lat liczony od dnia 

następnego po dniu podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wykaże, że wada 

powstała wskutek wykonania prac wg wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował 

podając pełne uzasadnienie i uprzedził Zamawiającego o przewidzianych skutkach ich zastosowania. 

4. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadach Umowy niezwłocznie po ich wykryciu. 

Dokonanie odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, choćby w chwili jego wydania lub odbioru Zamawiający 

wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie. Zamawiający nie ma obowiązku zbadania 

Przedmiotu Umowy i Strony wyłączają stosowanie art. 563 § 1 i 2 k.c.  
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5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich powstałych w związku 

z realizacją Umowy w zakresie przewidzianym dla Wykonawcy. W przypadku wystąpienia przez osobę 

trzecią z roszczeniem związanym z wykonaniem Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcę, który zwolni Zamawiającego z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich. 

 

§ 14 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu oraz w zakresie 

wyszczególnionym w Umowie zgodnie z RODO.  

2. Powierzone dane osobowe dotyczą podmiotów i instytucji działających w obszarze gospodarki 

opartej na wodorze objętych Przedmiotem Umowy, o którym mowa w § 2 Umowy. W ramach 

powierzenia Wykonawca może przetwarzać dane osobowe podmiotów i instytucji działających w 

obszarze gospodarki opartej na wodorze w zakresie imię, nazwisko, stanowisko oraz dane kontaktowe 

ww. podmiotów oraz nazwy firm i dane kontaktowe firm (tj.: adres, nr tel., nr fax., email, strona 

www). 

3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO, w tym:  

a) zastosować adekwatne do zagrożeń środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające 

przetwarzanie danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem 

zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym 

dostępem do powierzonych danych osobowych;  

b) zachować poufność, integralność, dostępność i odporność systemów przetwarzania;  

c) zachować zdolność do szybkiego przywrócenia funkcjonalności systemów przetwarzania 

i danych osobowych;  

d) regularnie testować, mierzyć i oceniać skuteczność organizacyjnych i technicznych 

środków mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;  

e) dopuszczać do przetwarzania tylko osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych oraz prowadzić ich ewidencję;  

f) zobowiązać upoważnione do przetwarzania danych osobowych osoby do zachowania  

w tajemnicy przetwarzanych przez nich danych osobowych i sposobów ich zabezpieczeń;  

g) informować niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin) Zamawiającego  

o naruszeniach danych osobowych, a w przypadku wystąpienia zwłoki przedłożyć 

uzasadnienie jej wystąpienia;  

h) informować Zamawiającego o kontrolach przeprowadzonych przez upoważnione do 

nich instytucje oraz wykazanych w ich wyniku niezgodnościach przetwarzania danych 

osobowych;  

i) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz wdrażać zalecenia 

wskazane w wyniku wyżej wymienionych kontroli;  

j) zwrócić powierzone dane osobowe po zakończeniu Umowy oraz usunąć je ze swoich 

systemów i nośników;  

k) nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. Na uprawnione inne podmioty przetwarzające Wykonawca nakłada 

prawa i obowiązki nie mniejsze niż określone w niniejszej Umowie;  

l) zachować w tajemnicy powierzone dane osobowe oraz środki ich ochrony;  

m) udostępnić Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje do wykazania zgodności 

przetwarzania danych osobowych z RODO;  

n) udostępnić Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje do spełnienia obowiązku 

informacyjnego oraz realizować prawa i obowiązki osób fizycznych których dane 

osobowe dotyczą; 

o) umożliwiać Zamawiającemu lub osobom przez niego upoważnionym przeprowadzenie 

audytów zgodności przetwarzania danych osobowych i przyczyniać się do nich;  
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p) udzielać na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji dotyczących przetwarzania 

danych osobowych.  

4. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się  

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się  

z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z RODO i będzie przestrzegał zapisów w nich ujętych  

z należytą skrupulatnością i szczególną starannością.  

6. Wykonawca oświadcza, że jest świadom sankcji grożących z tytułu naruszenia przepisów RODO,  

w tym podlegania odpowiedzialności karnej.  

7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie spełnia obowiązki, wynikające z art. 

13 lub 14 RODO w imieniu administratora danych osobowych, wobec osób, których dane osobowe 

będą przetwarzane w ramach Przedmiotu Umowy. Informacje niezbędne do spełniania ww. 

obowiązku zostaną przekazane Wykonawcy w uzgodnionym przez Strony terminie. 

 

§ 15  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

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) oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

  

§ 16  

Strony Umowy zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów, 

mogących wyniknąć w trakcie realizacji Umowy. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie zaistniałego sporu nie 

jest możliwe, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia takiego sporu jest sąd powszechny właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

  

§ 17  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Zamawiającego oraz jednym 

dla Wykonawcy.   

§ 18  

Integralną częścią Umowy stanowią następujące Załączniki:  

- Załącznik nr 1: SOPZ,  

- Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy   

 

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:   
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