
 

 

 

Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy z Wykonawcą 
 
 

UMOWA Nr …../2021 
 
 

zawarta w dniu  ………… 2021 r. w Rzeszowie, pomiędzy:  
 
Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Stowarzyszenie ROF) z siedzibą 
w Rzeszowie, Al. T. Rejtana 20, 35-310 Rzeszów, NIP: 8133705376, REGON: 36179352900000, 
wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000563643  
w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
reprezentowanym przez:  

1. ……………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,  
 
a  
…………………., zam. …, ul. …, NIP …, PESEL …  lub REGON  
zwanym dalej Wykonawcą  
 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o wartości zamówienia nie 
przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019), numer postępowania: ZP.ROF.3.2021, część: 
….. -„Usługi eksperckie – ……………………………,  w ramach realizacji projektu pn.: 
„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie 
Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego z 
budżetu UE w ramach PO WER i budżetu państwa, zawarto umowę następującej treści:  
 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na: 

Świadczeniu usługi eksperckiej - …………………………………., w tym:  współudział w 
opracowaniu „Strategii Przestrzennej Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego” oraz  współudział w opracowaniach studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 Opis przedmiotu 
zamówienia, SWZ oraz oferta wykonawcy złożona w dniu ........   

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z Opisem przedmiotu zamówienia i nie 
zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jego kompletności, zupełności, poprawności sporządzenia 
oraz oświadcza, że jest ono wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia z 



 

 

 

dochowaniem najwyższej staranności.  
4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem oraz 

środkami finansowymi i rzeczowymi umożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia oraz zobowiązuje się zachować należytą staranność w celu rzetelnego 
zrealizowania powierzonych mu zadań.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym i uwzględniać jego uwagi i 
spostrzeżenia.  

7. Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest do niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o trudnościach w realizacji umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania 
jej realizacji.  

 
§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia tj.: przedmiot 
zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę  od daty zawarcia niniejszej umowy do 
30.09.2021r.  

 
§ 3 

1. Osobami, które będą Ekspertami są:  
a) Ekspert nr 1 - .......imię i nazwisko, dane kontaktowe tel. ... e-mail ..... 
b) Ekspert nr 2 - .......imię i nazwisko, dane kontaktowe tel. ... e-mail ..... 
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: ....... imię i 

nazwisko, dane kontaktowe tel. ......., adres e-mail.: ........... . 
3. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym jest  ........ imię i 

nazwisko, dane kontaktowe tel.  ....... e-mail  ......... . 
4. W przypadku zmiany danych kontaktowych, każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie drugą stronę oraz przekazać nowe dane kontaktowe. Do momentu 
zawiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną na 
dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga 
zmiany niniejszej umowy. 

 
§ 4 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy należy się, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 6,  
wynagrodzenie: …………………. złotych brutto za jedną godzinę świadczenia usług 
doradczych. 

2. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy należy się wynagrodzenie w maksymalnej 
wysokości ………………zł brutto (słownie …………….złotych brutto). Jest to kwota za …… 
godzin usług eksperckich. Minimalna liczba godzin usług eksperckich wynosi ……………. 
Jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej zastosowanie 
ma ust. 6. 

3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przekazanie Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury/rachunku wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym zaakceptowanym i 
podpisanym przez Zamawiającego oraz wykazem godzin świadczonych usług.  



 

 

 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach. Wykonawca może wystawiać fakturę/rachunek za 
realizację przedmiotu umowy nie częściej niż raz w miesiącu – za wykonanie usługi w danym 
miesiącu kalendarzowym do 7 dnia następnego miesiąca, z wyszczególnieniem ilości 
faktycznie przepracowanych godzin.  

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury/rachunku 
przez Zamawiającego.  

6. Wynagrodzenie podlega ustawowym obciążeniom. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia 
zostanie pomniejszona o należne składki, zaliczki i daniny publiczne wynikające z przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego – dotyczy przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba 
fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. 

7. Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków 
kosztów, z zastrzeżeniem ust. 14. 

8. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji nie częściej niż raz na kwartał. 
9. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień, w którym dokonano 

otwarcia ofert w postępowaniu, w wyniku którego zawarto niniejszą Umowę. 
10. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego 

wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, 
wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

11. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony 
według wzoru: 

      Pn =   0,2 + (0,8 x Ww)      
gdzie: 
Pn – wyrażony w procentach współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej 

do zastosowania do wszystkich kont; 
Ww – wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – 

ogółem), opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie 
Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub 
spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa GUS 
na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 887 z późn. zm.), wyliczony w odniesieniu do dnia składania Ofert 
12. Strona ma prawo do żądania waloryzacji, jeżeli poziom zmian kosztów osiągnie co najmniej 

5% w stosunku do początkowego terminu, o którym mowa w ust. 9 lub w stosunku do dnia, w 
którym dokonano wcześniejszej waloryzacji. 

13. W przypadku, gdyby wskaźnik o którym mowa w ust. 11 przestał być dostępny, zastosowanie 
znajdą inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

14. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 15% wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w ust. 1.  



 

 

 

   15. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 14 należy rozumieć wartość wzrostu lub 
spadku wynagrodzenia IK wynikającą z waloryzacji. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a) za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w 

wysokości 10000,00 zł (słownie:  dziesięć tysięcy  złotych);  
b) za każdy błąd, przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania umowy w sposób 

niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy w wysokości 500 zł (słownie: pięćset 
złotych);  

c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, a także jej określonej części w wysokości 50 zł 
(słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie 
terminu ustalonego z Zamawiającym;  

d) za nieuprawnioną zmianę Eksperta każdorazowo w wysokości 1000 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych). 

e) za zwłokę Wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w art. 439 ust. 
5 ustawy, w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdy dzień zwłoki, licząc od 
dnia następnego po upływie terminu wymagalności roszczenia. 

2. Maksymalna wysokość kar umownych zastrzeżonych niniejszą umową nie może przekroczyć 
10000,00 zł (słownie:  dziesięć tysięcy  złotych) zł. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będą naliczane do wartości 
10000,00 zł (słownie:  dziesięć tysięcy  złotych) zł.. W przypadku, gdy wartość kar umownych, 
osiągnie wartość 10000,00 zł (słownie:  dziesięć tysięcy  złotych) zł, Zamawiającemu 
przysługuje prawo zaprzestania naliczania ww. kar umownych odstąpienia od umowy 
i naliczenia kary umownej przysługującą mu z tytułu odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Zamawiający uprawniony jest do 
odstąpienia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie do 30 dni, licząc od dnia 
powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu podstawy odstąpienia. 

4. Kary umowne do których zapłacenia zobowiązany będzie Wykonawca mogą być potrącane 
przez Zamawiającego z faktur/rachunków wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie 
wystawionej noty obciążeniowej określającej wysokość kary, po złożeniu stosownego 
oświadczenia, z zastrzeżeniem ust. 8.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie 
faktury/rachunku dotyczącej realizacji zamówienia w danym miesiącu.  

6. Wykonawca obowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 
otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa 
niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości 
powstałej szkody.  

8. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 
w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 
Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 



 

 

 

nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub innych jego wierzytelności, 
a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, 
o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.  

 
§ 6 

Strony nie dopuszczają możliwości przenoszenia praw i obowiązków jak również przelewu 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  
 

§ 7 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienie od umowy w sytuacjach gdy:  

a) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
wykonuje ich, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego,  

b)  Wykonawca wykonuje usługi wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, z Opisem 
przedmiotu zamówienia, oraz nie stosuje się do decyzji Zamawiającego,  

c) Wykonawca opóźni się z realizacją zamówienia tak, że terminy wynikające z niniejszej 
umowy opisane szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia nie będą mogły być 
zrealizowane, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania 
Ekspertowi  terminu dodatkowego,  

d) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Ekspert może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie powoduje odpowiedzialności 
odszkodowawczej wobec Wykonawcy.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienie od umowy w sytuacji, gdy Zamawiający pozostaje 
w zwłoce w zakresie obowiązku zapłaty faktury/rachunku ponad 30 dni i mimo dodatkowego 
wezwania do zapłaty nie ureguluje tego zobowiązania w terminie 30 dni licząc od dnia 
otrzymania wezwania.  

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w 
terminie 30 dni od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie.  

 
§ 8 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy 
podwykonawcy. 

2. Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca 
odpowiada na zasadzie ryzyka. 

 
 
 
 



 

 

 

§ 9 
1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być 

zgodne z art. 455 ustawy Pzp.  
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie 

dotyczącym:  
1) zmiany osób wskazanych do realizacji zamówienia w przypadku długotrwałej choroby, 

śmierci lub zaprzestania stosunku pracy na inną o kwalifikacjach równych lub większych 
niż dotychczasowo zaproponowana osoba realizująca przedmiot umowy.  

2) przedmiotu umowy w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, wytycznych i 
innych dokumentach dotyczących Projektu, mających wpływ na realizację Przedmiotu 
umowy;  

3) zmiany terminu wykonania danego elementu Przedmiotu umowy w przypadku zmiany 
terminu zakończenia realizacji Projektu ze względu na opóźnienia spowodowane 
okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy skutkujące 
obiektywną niemożliwością wykonania Przedmiotu umowy w terminie ustalonym w 
Umowie. 

4)  zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 
a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto; 
b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne - jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

d) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa  w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt b) zmiana umowy w zakresie 
wynagrodzenia wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zmiana wysokości minimalnego 
wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ma wpływ na koszty wykonania 
umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać, jaką część składową stawki 
wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracowników wykonujących zamówienie 
bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz 
Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie 
jedynie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 
minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych 
wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia 
omawianych zmian. Niezłożenie informacji w powyższym zakresie we wskazanym terminie 
upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na 



 

 

 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do 
weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz 
poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów 
potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że 
wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę. Wzrost kosztów 
realizacji zamówienia z powodów wyżej opisanych nie może przekroczyć procentowej 
wartości wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt c), zmiana umowy w zakresie 
wynagrodzenia wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zmiana zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne ma wpływ na koszty wykonania 
umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać, jaką część składową 
stawki wynagrodzenia umownego stanowią składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne pracowników bezpośrednio wykonujących zamówienie, proporcji czasu pracy 
tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. Wynagrodzenie 
Wykonawcy może ulec zmianie jedynie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 
wynikającego ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne osób bezpośrednio wykonujących zamówienie przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia tych osób. Przedłożenie Zamawiającemu 
pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić w terminie 30 dni od 
zaistnienia omawianych zmian. Niezłożenie informacji w powyższym zakresie we 
wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany 
prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia 
proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w 
tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych 
obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający 
informuje Wykonawcę. Wzrost kosztów realizacji zamówienia z powodów wyżej opisanych 
nie może przekroczyć procentowej wartości wzrostu składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne. Zmiana wysokości kwotowej składek na ubezpieczenie społeczne, 
stanowiąca konsekwencję wzrostu wynagrodzenia, nie stanowi podstawy waloryzacji 
wynagrodzenia.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt d), zmiana umowy w zakresie 
wynagrodzenia wymaga wskazania przez Wykonawcę, że zmiana zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych ma wpływ na koszty wykonania 
umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać jaką część składową 
stawki wynagrodzenia umownego stanowią wpłaty z tytułu pracowniczych planów 
kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec modyfikacji o wartość zmiany 
całkowitego kosztu wynikającego ze zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat z tytułu 
pracowniczych planów kapitałowych jaki Wykonawca jest zobowiązany ponieść w 
obligatoryjnym zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 



 

 

 

Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno 
nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Niezłożenie informacji w 
powyższym zakresie we wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że 
wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany 
wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany 
wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających 
prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa 
nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku 
weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę. 

6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2 pkt 4), ust. 3, ust. 
4 i ust. 5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 
którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom w wynagrodzeniu 
Wykonawcy, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki: 

a) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo są usługi; 
b) Okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie umowy, Strony dokonają zmian w niniejszej umowie w zakresie i na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

 
§ 10 

 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Wykonawcy jego danych osobowych 
– podaje się następujące informacje:  

1. administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, e-mail: biuro@rof.org.pl. W sprawach 
związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 
wysyłając e-mail na adres: d.kosiarski@rof.org.pl 

2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu 
zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą i wykonania tej umowy, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO – w celu dochodzenia roszczeń lub odpierania roszczeń w związku z tą 
umową;  

3. odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na rzecz administratora 
usługi prawne lub finansowo księgowe, usługi informatyczne - w tym dostawcy 
oprogramowania, usługi doradcze, usługi pocztowe lub kurierskie; dane nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  



 

 

 

4. dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i dalej aż do 
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub zakończenia postępowań w 
przedmiocie dochodzenia roszczeń;  

5. osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do: uzyskania od administratora 
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące oraz uzyskania dostępu 
do danych osobowych jej dotyczących; żądania od administratora sprostowania 
dotyczących jej danych osobowych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych, żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych; żądania od 
administratora ograniczenia przetwarzania; w przypadku przetwarzania danych 
osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit) f RODO osoba, której dane dotyczą ma również 
prawo do wniesienia sprzeciwu; osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 
danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy, w tym RODO;  

6. podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy; 
konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy 

 
§ 11 

1. Dokumentacja i wykonane w ramach niniejszej umowy Zadania są chronione przepisami 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Po dokonaniu płatności należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia Wykonawca bezwarunkowo i nieodwołalnie przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu Umowy (dokumentacja i dane 
Zadanie, określone w § 1 umowy) i upoważnia Zamawiającego do decydowania w swoim 
imieniu o: 

 sposobie wykorzystania utworu w postaci poszczególnych opracowań,  
 naruszalności treści i formy utworu, oraz sposobie jego wykorzystania,  
 nadzorze nad sposobem jego wykorzystania.  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe oraz prawa zależne do 
Przedmiotu Umowy na polach eksploatacji określonych w ust. 7 poniżej za zapłatą 
wynagrodzenia zawartą w wynagrodzeniu określonym w niniejszej Umowie. Strony zgodnie 
stwierdzają, że wynagrodzenie to obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z pól eksploatacji 
wymienionych w ust. 7 poniżej a także za upoważnienie Zamawiającego przez Wykonawcę 
do wykonywania praw autorskich osobistych, oraz zobowiązanie do ich nie wykonywania 
przez Wykonawcę. 

3. Ponadto Wykonawca oświadcza, że z tego tytułu zrzeka się roszczenia o podwyższenie 
wynagrodzenia. 

4. W wyniku przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich majątkowych, Zamawiający w 
szczególności upoważniony jest do: 

 zlecenia wykonania projektów lub opracowań na podstawie Przedmiotu Umowy  
innemu podmiotowi; 

 przekazania temu podmiotowi Przedmiotu Umowy; 
5. Podmiot, któremu zlecono wykonanie kolejnych projektów lub opracowań na podstawie 

Przedmiotu Umowy może je wykonać wykorzystując część lub w całości rozwiązania zawarte 
w Przedmiocie Umowy bądź wykonać je w sposób w części odmienny od przyjętego w 



 

 

 

Przedmiocie Umowy, ponosząc odpowiedzialność za wprowadzone zmiany i konsekwencje z 
nich wynikające. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający może zlecić dokończenie przedmiotu 
niniejszej Umowy przez osobę inną niż Wykonawca, co nie będzie stanowiło naruszenia praw 
autorskich Wykonawcy do Przedmiotu Umowy i nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy z 
tytułu naruszenia praw autorskich. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie majątkowe obejmujące 
wszystkie (dokumentacja oraz wszelkie dzieła wykonane w ramach realizacji Zadań) 
opracowania Przedmiotu Umowy. W szczególności przeniesienie praw, o których mowa 
wyżej, następuje na polach eksploatacji w zakresie: 

 utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy 
utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach 
multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, 
włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów 
czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy, 

 wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na 
których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby 
nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich 
elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób 
odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego 
typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także 
użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich 
elementów, 

 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 
reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za 
pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, 
rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie 
w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronach 
internetowych i intranetowych oraz w treści korespondencji i materiałów przesyłanych 
drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych 
urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie z 
tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, 

 wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w 
tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także 
wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania 
opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie 
powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych), 

 tłumaczenie Utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz 
zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system, 

 zastrzeganie Utworów jako przedmiotu praw własności przemysłowej zgodnie z 
procedurami polskimi, unijnymi lub międzynarodowymi, 



 

 

 

 korzystanie z Utworów poprzez włączanie go do innych utworów, w tym w ramach 
utworów audiowizualnych. 

8. Wykonawca z chwilą wydania Przedmiotu Umowy udziela Zamawiającemu zezwolenia na 
wykonywanie praw zależnych: rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów zależnych w 
stosunku do Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności z adaptacji, zmian, przeróbek. 
Wykonawca wyraża przy tym zgodę, na udzielanie przez Zamawiającego, osobom trzecim 
wskazanych przez niego zgód na dokonywanie opracowań Przedmiotu Umowy oraz na 
wykonywanie praw zależnych przez nie, tj. na rozporządzanie i korzystanie z utworów 
zależnych, o których mowa powyżej, przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania zgody 
Wykonawcy.  

9. Wykonawca oświadcza, że powyższe autorskie prawa majątkowe nie są obciążone 
jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że w wypadku, gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste 
prawa autorskie zależne do Przedmiotu Umowy przysługiwały osobom trzecim, w tym w 
szczególności pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, żeby wszelkie takie 
osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im 
autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na Zamawiającego, jak i udzielą Zamawiającemu 
niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upoważnień i zezwoleń na 
wykonywanie praw zależnych i osobistych w zakresie nie mniejszym niż zakres określony w 
Umowie.  

11. Wykonawca zapewnia, że twórcy Przedmiotu Umowy nie będą wykonywali przysługujących 
im autorskich praw osobistych,  z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczania ich 
swoim nazwiskiem. Wykonawca zapewnia, że osoby które opracują Przedmiot Umowy, a 
którym przysługują do nich osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić w stosunku do 
Zamawiającego żadnych roszczeń w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji, 
przeróbek Dokumentacji, Zmian oraz wykonywania praw zależnych do nich.  

12. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie ma wpływu na zakres wcześniej przeniesionych autorskich 
praw majątkowych oraz praw zależnych na Zamawiającego.  

13. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości Wykonawca oświadcza, że Zamawiający 
upoważniony jest do przenoszenia autorskich praw majątkowych nabytych w ramach 
niniejszej umowy na dowolne podmioty trzecie wedle swego uznania.  

14. Wykonawca zobowiązuje się na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego potwierdzić 
nabycie autorskich praw majątkowych do utworów w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 
zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego, w tym w szczególności, przedstawiając 
wszelkie niezbędne kopie lub wyciągi dokumentów potwierdzających nabycie tych praw oraz 
składając wszelkie oświadczenia niezbędne do korzystania z tych praw przez Zamawiającego 
w zakresie objętym Umową.  

15. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi własność 
nośników na jakich Przedmiot Umowy został utrwalony.  

16. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania Przedmiotu 
Umowy, jego publikacji, opisów w taki sposób aby nie naruszało to dobrego imienia i renomy 
Wykonawcy oraz prowadzonej przez niego działalności.  

 
§ 12 



 

 

 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu: wszystkich informacji (bez 
względu na ich formę), ujawnionych lub wytworzonych lub przygotowanych w trakcie lub jako 
rezultat wykonywanego zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia i zgadzają się, że 
informacje te mają być użyte tylko dla celów wykonania usługi objętej opisem przedmiotu 
zamówienia i nie będą ujawnione stronom trzecim, Ekspert zobowiązuje się również nie 
zatrzymywać kopii takich pisemnych informacji.  

 
 

§ 13 
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności.  
2. W związku z pozyskaniem przez Zamawiającego danych osobowych osób wskazanych przez 

Wykonawcę w treści umowy – Wykonawca zobowiązuje się, do następnego dnia zawarciu 
umowy, udzielić osobie, której dane udostępnił Zamawiającemu - informacji zgodnie ze 
spoczywającym na Zamawiającym jako administratorze danych tej osoby obowiązkiem 
informacyjnym wynikającym z art. 14 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).  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada status / nie posiada statusu1 dużego przedsiębiorcy w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 935 ze zm.).  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego.  

5. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

6. Umowę sporządzono w ………………….. jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego i ………………….egzemplarz dla Wykonawca.  

 
 

 
1 W zawieranej umowie – niewłaściwe usunąć. 


