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Załącznik nr 2 do OPZ 

Projekt UMOWY Nr ....../2021 
  

zawarta pomiędzy:  
Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 2, 00-139 
Warszawa, NIP: 525-10-08-361, REGON: 010415420, reprezentowanym przez Pana Piotra 
Ziółkowskiego - Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar, zwanym dalej 
„Zamawiającym”,  
a  
* gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego:  
[∎], z siedzibą w [∎] przy ulicy [∎], (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr [∎], prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy [∎], [∎] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: [∎], REGON: [∎], 
reprezentowaną przez  [∎], zwaną dalej „Wykonawcą”,  
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panem/Panią [∎], zamieszkałym/ą w [∎] (kod pocztowy), przy ulicy [∎], prowadzącym/ą 
działalność gospodarczą pod firmą [∎], adres wykonywania działalności gospodarczej: [∎], na 
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: 
[∎], NIP: [∎], REGON: [∎], zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,   
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:  
Panem/Panią [∎], zamieszkałym/ą w [∎] (kod pocztowy), przy ulicy [∎], legitymującym/ą się 
dowodem osobistym numer: [∎] seria [∎], wydanym przez [∎], dnia [∎], PESEL: [∎], zwanym/ą 
dalej „Wykonawcą”,  
* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:  
Panem/Panią [∎], zamieszkałym/ą w [∎] (kod pocztowy), przy ulicy [∎], prowadzącym/ą 
działalność gospodarczą pod firmą [∎], na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: [∎], NIP: [∎], REGON: [∎],   
Panem/Panią [∎], zamieszkałym/ą w [∎] (kod pocztowy), przy ulicy [∎], prowadzącym/ą 
działalność gospodarczą pod firmą [∎], na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: [∎], NIP: [∎], REGON: [∎],   
(…)  
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą [∎], na 
podstawie umowy z dnia [∎], NIP: [∎], REGON: [∎], reprezentowanymi przez [∎], zwanymi 
dalej „Wykonawcą”,  
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej w Umowie także łącznie „Stronami",   
a indywidualnie — „Stroną".  
 
Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie zarządzeniem nr 5 
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Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielania 
zamówień publicznych przez Główny Urząd Miar. 

 
§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie filmu z wykorzystaniem techniki animacji 
komputerowej 2D i 3D promującej projekt: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny 
Głównego Urzędu Miar – Etap I. 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu umowy zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący 
załącznik do Umowy. 

 
§ 2. Termin realizacji Umowy 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ostateczną, zaakceptowaną przez Zamawiającego, 
wersję Przedmiotu umowy wskazaną w § 1, w terminie do 17 maja 2021 r. 
 

§ 3. Oświadczenia Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi 

informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach 
związanych z wykonaniem Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem  
i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia 
przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego  
w wyniku wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego 
kontrahentów. 

4. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania 
podwykonawców, w szczególności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie 
zobowiązania. 

 
§ 4. Warunki realizacji Przedmiotu Umowy 

1.  Wykonawca spotka się online z Zamawiającym w terminie 1 dnia roboczego od 
podpisania umowy, w celu poczynienia ustaleń dotyczących ustalenia planu realizacji 
Przedmiotu umowy, przekazania niezbędnych materiałów oraz ustalenia 
haromonogramu prac. 

2. Przed przystąpieniem do realizacji kolejnych etapów Przedmiotu umowy Zamawiający 
musi zaakceptować każdą z jego części składowych (m.in. scenariusz, wizualizacje, tekst 
lektorski, głos lektora, muzyka) lub zgłosić uwagi w terminie 2 dni roboczych.  

3. W wypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca powinien nanieść 
poprawki w przeciągu 2 dni roboczych od otrzymania uwag.  

4. Konieczność uwzględnienia uwag Zamawiającego nie może wpłynąć na ostateczny 
termin realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2. 
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5. Zamawiający, w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia mu Przedmiotu umowy 
podpisze protokół odbioru albo zgłosi do niego uwagi. 

6. W razie zgłoszenia uwag do Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
niezbędne poprawki w przedmiocie umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia 
otrzymania uwag od Zamawiającego.  

7. W terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu poprawionej, 
ostatecznej wersji Przedmiotu umowy, Zamawiający dokona protokolarnego odbioru 
Zamówienia lub zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia kolejnych uwag ustęp 6 stosuje 
się odpowiednio. 

8. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru (bez zastrzeżeń) uważa się za 
datę potwierdzenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne maksymalne 
wynagrodzenie, w wysokości ……………… zł brutto (słownie: ……………………. zł 00/100), w tym 
kwotę …… zł brutto (słownie: ………………….. zł 00/100) tytułem wynagrodzenia za 
przeniesienie majątkowych praw autorskich, obejmujące wszelkie obciążenia związane z 
realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, w tym wszystkie koszty, opłaty, 
wydatki Wykonawcy, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest 
należny.  

2. Należyte wykonanie niniejszej umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez 
Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.  

3. Za dzień wypłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Na fakturze/rachunku należy umieścić, w szczególności: 
1) numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego; 
2) informację, że usługa realizowana jest na podstawie umowy numer …………. 
3) inne wymagania przewidziane przepisami prawa. 

5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr…………………………………. w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku. Podstawą wystawienia 
faktury/rachunku jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru Przedmiotu 
umowy o którym mowa w ust. 2. 

 
 § 6. Kary umowne 
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne: 
1) w wysokości 0,05% łącznej ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki w spełnieniu świadczenia lub obowiązków przewidzianych umową 
albo zwłoki w należytym wykonaniu świadczenia lub obowiązków,  
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w stosunku do pierwotnego terminu przewidzianego na ich realizację zgodnie  
z postanowieniami umowy; 

2) w wysokości 20% łącznej ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1,  
w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego w całości od umowy  
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

2. Kary umowne określone w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 mogą być naliczane niezależnie od siebie. 
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego 

wynagrodzenia.  
5.    Łączna suma kar umownych nałożonych w ramach realizacji Umowy nie może przekroczyć 

30% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.  
 

§ 7. Prawa autorskie 

1. Z chwilą odbioru Przedmiotu umowy stanowiącego utwór w rozumieniu prawa 
autorskiego Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
Utworu i wszystkich jego części, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, tj. w kraju i 
za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), tj. na 
następujących polach: 
1) trwałego lub czasowego utrwalania Utworu w całości lub części bez żadnych 

ograniczeń ilościowych, w dowolnym formacie, dowolną techniką, w tym 
drukarską, cyfrową, reprograficzną, zapisu magnetycznego, na każdym nośniku, 
włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, CD-ROM, 
DVD, papier; 

2) trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworu w całości lub części bez żadnych 
ograniczeń ilościowych, w dowolnym formacie, w każdej dowolnej technice, w tym 
drukarskiej, cyfrowej, reprograficznej, zapisu magnetycznego, na każdym nośniku, 
włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, CD-ROM, 
DVD, papier; 

3) wprowadzenia Utworu w całości lub części do pamięci urządzeń elektronicznych, 
w tym komputera i sieci komputerowych i multimedialnych, w tym internetu, bez 
żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania Dzieła w ramach ww. 
sieci, czasowego utrwalania i zwielokrotniania ww. zapisów, sporządzania ich kopii 
oraz dowolnego korzystania i rozporządzania ww. kopiami; 

4) rozpowszechniania Utworu, w tym wprowadzania go do obrotu, w szczególności 
drukiem oraz w innej formie i technice, w nieograniczonym nakładzie, w tym w 
ramach utworów zbiorowych, w czasopismach, w ramach produktów 
elektronicznych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, 
elektronicznych, również w postaci CD-ROM, DVD, w ramach sieci 
multimedialnych, w tym internetu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarza 
Utworu, a także udzielanie licencji, użytkowania lub na innej podstawie prawnej 
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udzielania praw do korzystania z Utworu na polach eksploatacji określonych  
w niniejszym ustępie; 

5) włączania Utworu do utworów zbiorowych oraz wykorzystania Utworu w ww. 
utworach zbiorowych z prawem ich eksploatacji na polach eksploatacji 
określonych w niniejszym ustępie, 

6) publicznego wystawiania, wyświetlenia, odtwarzania Utworu, a także publicznego 
udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe samodzielnie lub może 
upoważnić do tego osoby trzecie. 

3. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i 
majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem Utworu, 
Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 
powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 
procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 
egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 
majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 
majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

4. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe, o których mowa w ust. 2, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 
przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

5. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe do zdjęć i 
filmów, które wykonał i przekazał Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy i przenosi 
je na Zamawiającego w ramach Wynagrodzenia Wykonawcy w dacie zapłaty tego 
wynagrodzenia, na wszystkich polach eksploatacji, których mowa w ust. 2. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą  
z tytułu szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda 
bezpośrednia lub pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem 
przeniesionych na jego rzecz mocą niniejszej Umowy praw do utworu  zrealizowanego 
na podstawie niniejszej Umowy, także będących konsekwencją naruszenia praw osób 
trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, a w 
szczególności: 



 

Strona 6 z 10 
 

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń 
opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw 
autorskich, lub innych praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu 
ze Zamawiającym) podejmie działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub 
do ich zaspokojenia, chyba, że naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało tylko 
i wyłącznie z winy Zamawiającego. 

2) w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie 
naruszenia jej praw do Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie 
działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia 
Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego 
orzeczenia zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia lub/i 
prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych, Wykonawca 
zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego  
z tego tytułu szkody w pełnej wysokości 

7. Wszystkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją 
niniejszej Umowy są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je 
niezwłocznie Zamawiającemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie później niż z 
upływem terminu wypowiedzenia niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub 
rozwiązania niniejszej Umowy w innym trybie. 

 
§ 8. Przedstawiciele Stron 

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie nadzoru nad realizacją Umowy (w tym podpisywania 
protokołów) upoważnione są następujące osoby: 
1) po stronie Zamawiającego: 

………………….. mail: ………………………….. Tel......................................... 
………………….. mail: ………………………….. Tel......................................... 
lub inne wskazane przez Zamawiającego.  

2) po stronie Wykonawcy 
………………….. mail: ………………………….. Tel......................................... 
lub inne wskazane przez Wykonawcę. 

2. Ww. osoby są upoważnione do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności 
określonych w Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania 
lub odstąpienia od Umowy oraz decydowania o naliczaniu, lub odstąpieniu od naliczania 
kar umownych. 

3. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy 
wymaga poinformowania drugiej Strony pisemnie np. mailem i nie stanowi zmiany 
Umowy. 
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4. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem 
Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją Zamawiający upoważnia kierownika wydziału 
odpowiedzialnego za promocję i komunikację Departamentu Innowacji i Rozwoju. 

 
§ 9. Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w umowie oraz 
w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
w szczególności, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie 
stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy  
i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania 
przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków 
naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy. 

4. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga 
uzasadnienia. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa 
w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia 
odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji 
Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. 

7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie 
stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego Przedmiotu Umowy zaakceptowanego 
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od Umowy, o ile wykonany 
zakres Przedmiotu Umowy będzie miał znaczenie dla Zamawiającego. 

8. Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych dostaw i/lub usług do dnia 
odstąpienia od Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw 
wystawiania faktur, terminów płatności. 

 
§ 10. Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Zmiany Umowy nie stanowi zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów kont 
bankowych Stron, jak również osób wskazanych w § 9 ust. 1 odpowiedzialnych za nadzór 
nad realizacją Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli 
Zamawiającego. 



 

Strona 8 z 10 
 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach, gdy: 
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili 
składania oferty; 

2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest 
korzystna dla Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ta ingeruje w treść 
oferty lub jest istotna, lub o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego 
wykonania Przedmiotu Umowy; 

3) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 
lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które 
Strony nie miały wpływu; 

4) w zakresie zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji, gdy konieczność 
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia Umowy; 

 
§ 11. Zmiana Umowy w związku z COVID-19 

1. Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 
z wystąpieniem skutków COVID-19 na należyte wykonanie tej Umowy, o ile taki wpływ 
wystąpił lub może wystąpić. Strony Umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do 
informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą 
dotyczyć w szczególności: 
1)  nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
Umowy; 

2)   decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3)  poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 
Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568); 

4)  wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

2. Każda ze stron Umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-
19 na należyte wykonanie tej Umowy w celu uzasadnienia proponowanych zmian 
Umowy.  
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3. Strona Umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w ust. 1-2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje 
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu skutków COVID-19, na należyte 
jej wykonanie. Jeżeli strona Umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, 
termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem skutków COVID-
19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy może  
w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany Umowy, w szczególności przez: 

1)  zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 
Umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania usług i związana z tym zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 
zostanie obliczona na podstawie § 5 ust. 1 Umowy; 

3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 
Wykonawcy obliczoną na podstawie § 5 ust. 1 Umowy;  

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 
wartości pierwotnej Umowy;  

5. Jeżeli Wykonawca uzasadni wpływ skutków COVID-19 na należyte wykonanie Umowy 
oraz uzasadni ich wpływ na zasadność ustalenia i dochodzenia kar lub odszkodowań, lub 
ich wysokość, Zamawiający nie dokona naliczania kar umownych i nie będzie dochodzić 
odszkodowania w zakresie okoliczności związanych ze skutkami COVID-19. 

6. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane ze skutkami 
COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich 
zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo uzgadniają 
odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania Umowy 
o podwykonawstwo lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie Umowy  
o podwykonawstwo lub jej części, zmienić sposób wykonywania Umowy  
o podwykonawstwo lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.  

7. W przypadku dokonania zmiany Umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia 
powierzoną do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i podwykonawca uzgadniają 
odpowiednią zmianę łączącej ich Umowy o podwykonawstwo, w sposób zapewniający, że 
warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki 
wykonania Umowy zmienionej zgodnie z ust. 5. 

 
§ 12. Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia 
przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 
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3. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają 
wpływu na interpretację postanowień Umowy. 

4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  
z Umowy, w całości lub w części. 

5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 
6. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów 

powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej 
interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 
8. Umowę sporządzono w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów 

elektronicznych. 
9. Załączniki stanowią integralną część Umowy: 

 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 
             Zamawiający:                                                                 Wykonawca:   
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