Załącznik nr 5

UMOWA nr ZP.2210.001.2020
zawarta w dniu … 2020 r.
pomiędzy:
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8, NIP: 583-20-94-563, REGON: 220934198
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Marcina Osowskiego
a
…
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…
wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi
wspierania Zamawiającego w zakresie działań Public Relations i promocji marki WFOŚiGW
w Gdańsku,
dalej zwani każda z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”,
o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest: „Usługa wspierania Zamawiającego w zakresie działań
Public Relations i promocji marki WFOŚiGW w Gdańsku w terminie od 1.10.2020 r. do
31.12.2021 r.”, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ, która to Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi
Załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.
§2
Umowa zostaje zawarta na czas określony - od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31
grudnia 2021 roku.
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§3
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie Umowy przez osoby wskazane do
realizacji zamówienia w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych do realizacji zamówienia w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy pod warunkiem, że proponowana osoba spełnia
wymogi określone w SIWZ oraz posiada nie mniejsze doświadczenie niż osoba wskazana
przez Wykonawcę w ofercie. Zmiana wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z najwyższą starannością,
wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczonych usług, w szczególności usługa
będzie świadczona przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz
odpowiednimi zasobami technicznymi i osobowymi niezbędnymi do prawidłowego
i terminowego wykonywania usługi. Nadto Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne
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przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić
wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osoby, przy pomocy której
wykonuje Umowę jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca nie może zwolnić
się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez osobę, przy pomocy której wykonuje
Umowę.
Strony postanawiają, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, w szczególności
odnoszącymi się do z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i ponosi w
tym zakresie pełną i wyłączoną odpowiedzialność.
Wykonawca jest zobowiązany do:
a) współpracy z Zamawiającym jak również osobami współpracującymi z
Zamawiającym;
b) dostarczenia Zamawiającemu wszystkich żądanych przez niego informacji i
dokumentów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy.

§4
1. Po podpisaniu Umowy, Strony w terminie 7 dni ustalą harmonogram działań będących
przedmiotem niniejszej Umowy, który będzie przez Strony w miarę potrzeb, a także
comiesięcznie aktualizowany, bez konieczności zawierania w tym zakresie dodatkowego
aneksu (nie wymaga zmiany Umowy). W przypadku niemożliwości wykonania
któregokolwiek z działań określonych w powyższym harmonogramie, z przyczyn nie
lezących po stronie Wykonawcy, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym
zaproponuje inne działania, które zostaną wykonane zastępczo.
2. W ramach powyższego (aktualizacji harmonogramu w miarę potrzeb) Zamawiający może
zlecić Wykonawcy wykonanie działań, które nie zostały uwzględnione w przedmiotowym
harmonogramie. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do ich wykonania
w terminie ustalonym z Zamawiającym.
3. Strony ustalają, iż w ramach tzw. zarządzania kryzysowego Wykonawca zobowiązuje się
do pełnej dostępności, w tym gotowości do natychmiastowego działania/reagowania oraz
do podejmowana wszelkich czynności niezwłocznie – Wykonawca w przeciągu nie
dłuższym niż 2 godziny od uzyskania informacji od Zamawiającego lub z innego źródła
o wystąpieniu takiego zdarzenia skontaktuje się z Zamawiającym i przedstawi mu
propozycję działań.
4. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu miesięczne raporty z realizacji zadania,
zawierające wnioski z przebiegu działań oraz propozycje zmian, korekt lub
przemodelowania zaplanowanych działań. Zamawiający może zażądać przedstawienia
materiałów dokumentujących przeprowadzone działania.
5. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych będzie uprawniony do zgłaszania uwag
do raportów i materiałów, o których mowa w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca
będzie zobowiązany do ustosunkowania się do uwag Zamawiającego i przedstawienia
poprawionego raportu i materiałów ponownie do akceptacji Zamawiającego w terminie 5
dni roboczych od otrzymania uwag.

1.

§5
Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, w okresie
wskazanym w § 2 Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
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w wysokości … zł netto (słownie: … 00/100), powiększone o należny podatek od
towarów i usług.
Usługa (przedmiot Umowy) będzie rozliczana i fakturowana w miesięcznych okresach
rozliczeniowych – podstawą do wystawienia faktury będą zaakceptowane przez
Zamawiającego miesięczne raporty o których mowa w § 4 ust. 4 Umowy.
Faktury będą płatne „z dołu”, w wysokości 1/15 wartości wynagrodzenia, o którym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że w ofercie Wykonawcy uwzględnił zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki godzinowej, a także stawki
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na rok 2021.
Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji
Umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest:
a) zmianą stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże,
że zmiana stawki podatku od towarów i usług realnie zwiększyła koszty Wykonawcy
przy realizacji przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek
w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług złożyć
do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ
zmiany stawki podatku na zwiększeni kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w
tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów
i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od
dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na
wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń,
Strony przystępują do zawarcia aneksu w zakresie zwiększenia wynagrodzenia
umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian.
Wynagrodzenie brutto wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie
zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT)
mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej Umowy. Wówczas,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie
wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość
wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian;
b) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że
zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy
związanych z realizacją umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w
terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w
którym musi wykazać rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zwiększenie kosztów
realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności
między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie
10 dni od złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ
zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów
i obliczeń Strony przystępują do zawarcia aneksu w zakresie zwiększenia
wynagrodzenia umownego brutto;

8.

c) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez wykonawcę rzeczywistego wpływu
ww. zmian na zwiększenie kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. W
takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmian złożyć do
Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ ww.
zmian na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym
szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą przedmiotowych
zasad/wysokości a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10
dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ
zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i
obliczeń Stron przystępują do zawarcia aneksu w zakresie zwiększenia
wynagrodzenia umownego brutto;
d) zamiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych, pod warunkiem wykazania przez wykonawcę
rzeczywistego wpływu ww. zmian na zwiększenie kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30
dni od zmian złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać
rzeczywisty wpływ zmiany przedmiotowych zasad na zwiększenie kosztów realizacji
Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą
zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w
terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy wykonawca wykazał
rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie
dostarczonych dokumentów i obliczeń Stron przystępują do zawarcia aneksu w
zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.
Strony postanawiają, że uprawnienie opisane w powyższym ust. 7 Umowy przysługuje
odpowiednio także Zamawiającemu w przypadku zmian powodujących zmniejszenie
kosztów realizacji Umowy.

§6
1. Wszelkie materiały, które mają charakter utworu, wytworzone przez Wykonawcę
w ramach niniejszej Umowy będą chronione prawem autorskim. Wykonawca z chwilą
przekazania Zamawiającemu materiałów wytworzonych w ramach Umowy przenosi, w
ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, na rzecz Zamawiającego całość
autorskich praw majątkowych, obejmujące prawo do korzystania z dzieła w kraju
i za granicą, w całości lub w dowolnej części, samodzielnie lub łącznie z innymi
produktami, na następujących polach eksploatacji:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) tłumaczenia, przystosowywania (w tym modyfikacji szablonu), zmiany układu
lub jakichkolwiek innych zmian w utworze, z zachowaniem praw osoby, która tych
zmian dokonała;
c) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
d) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
e) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie

2.
3.

4.

5.

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
udostępniania w sieciach komputerowych lub Internecie;
f) wprowadzania utworu do pamięci komputerów oraz systemów, którymi dysponuje
Zamawiający;
g) przekształcania formatu utworu na dowolny inny format;
h) dokonywania skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian i adaptacji,
w tym modyfikowania całości lub części utworu, wprowadzania jakichkolwiek
zmian, łączenia z innymi utworami w dowolnym wybranym przez Zamawiającego
zakresie i formie;
i) w zakresie udzielania licencji na rzecz osób trzecich na wszystkich wymienionych
powyżej polach eksploatacji.
Z chwilą wydania materiałów Zamawiającemu Wykonawca przenosi na Zamawiającego
własność egzemplarza dzieła.
Materiały będą objęte rękojmią, którą Strony rozszerzają w ten sposób, że w razie
wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z powodu
naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw
majątkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi
roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami
Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zamawiający udzieli prawa do korzystania
z dzieła, będą musiały zaniechać korzystania z dzieła w całości lub w części lub wydane
zostanie orzeczenie zobowiązujące do zapłaty z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób
trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich,
w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami, w tym
wszelkie koszty obrony prawnej.
Wykonawca oświadcza, że posiada lub nie później niż w chwili przekazania
Zamawiającemu, będzie posiadał całość autorskich praw majątkowych do przekazanych
Zamawiającemu materiałów, które mają charakter utworu oraz że ich przekazanie
Zamawiającemu nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym
w szczególności praw do wizerunku lub praw autorskich.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą
z tytułu szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewłaściwym
wykonaniem przez Wykonawcę niniejszej Umowy, będących konsekwencją naruszenia
praw autorskich osób trzecich lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez
Wykonawcę, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia, a w szczególności
w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych
na zarzucie naruszenia praw autorskich, lub innych praw własności intelektualnej.

§7
Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu
Umowy, w tym do podpisywania raportów wykonania usługi oraz zlecenia wykonania
dodatkowych działań w ramach aktualizacji harmonogramu (§ 4 ust. 2 Umowy), w osobach:
ze strony Zamawiającego:
…
ze strony Wykonawcy:
…
Zmiana powyższych osób lub ich danych kontaktowych nie wymaga zmiany Umowy
i jest skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie.

§8
1. Jedynymi danymi osobowymi niezbędnymi do wykonania Umowy są dane osobowe osób
ją realizujących z każdej ze Stron (przedstawiciele, reprezentanci etc.). Wzajemne
przekazanie przez Strony takich danych stanowi ich ujawnienie (udostępnienie), ale w tym
przypadku i w zakresie tych danych żadna ze Stron nie będzie decydowała o celach i
środkach ujawnionych im danych osobowych. Dlatego też to każda ze Stron we własnym
zakresie jest odpowiedzialna za pozyskanie zgód osób, których dane będą ujawniane jako
realizujących umowę lub uwierzytelnienie przetwarzania przekazywanych danych
osobowych na innej podstawie prawnej wskazanej przez 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 swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) lub Ustawę z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn.
zm.).
2. W pozostałym zakresie, realizacja Umowy przez Wykonawcę z zasady nie wymaga
dostępu do danych osobowych Zamawiającego. Zamawiający nie będzie udostępniał
takich danych osobowych Wykonawcy, a Wykonawca jednocześnie oświadcza, że jest w
stanie prawidłowo wykonać niniejszą Umowę bez takiego dostępu.
3. Każda ze Stron we własnym zakresie jest odpowiedzialna za wdrożenie takich środków
technicznych i organizacyjnych przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu
wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych przez nich
danych osobowych odpowiadające temu ryzyku.
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§9
W wypadku niewykonywania Umowy lub opóźnienia w wykonaniu całości lub części
przedmiotu Umowy lub działania zleconego przez Zamawiającego (§ 4 ust. 2 Umowy), o
którym mowa w Umowie lub harmonogramie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, w stosunku do terminów określonych w Umowie, zleceniu lub ów
harmonogramie Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:
0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień
opóźnienia, liczony od dnia określonego w trybie niniejszej Umowy, zlecenia lub
harmonogramu.
W przypadku nienależytego wykonywania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 5% za każdy przypadek nienależytego wykonania, jednakże
nie więcej niż 40% kwoty umówionego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
Umowy.
W przypadku braku działania lub opóźnienia w działaniu Wykonawcy w ramach tzw.
zarządzania kryzysowego, w szczególności nie przedstawienia przez Wykonawcę planu
działań, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu Umowy innej osobie niż wskazanej w
ofercie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 5 ust. 1 Umowy.
W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie procedury odbioru
przedmiotu Umowy lub części przedmiotu Umowy, a także stwierdzonych w okresie
rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1

Umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w
trybie drugiej procedury usunięcia wad i usterek przeprowadzonej zgodnie z § 4 ust. 4
Umowy.
6. Strony ustalają limit odpowiedzialności z tytułu kar umownych wskazanych w niniejszej
Umowie na poziomie 40% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 5
ust. 1 Umowy.
7. Zamawiający niezależnie od zastrzeżonych w Umowie kar umownych może dochodzić
odszkodowania przewyższającego te kary umowne na zasadach ogólnych.
8. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
§ 10
1. Strony zobowiązują się do bieżącej współpracy przy wykonywaniu Umowy oraz
oświadczają, że są świadome wagi należytej realizacji ciążącego na nich obowiązku
współdziałania przy wykonywaniu Umowy dla jej prawidłowej realizacji.
2. Strony będą się informowały o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację
Umowy lub ewentualne utrudnienia w jej realizacji zgodnie z zamierzeniami.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

§ 11
Zgodnie z art. 145 p.z.p., 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 powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
Umowa może ulec rozwiązaniu:
a) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieprawidłowego realizowania
lub nierealizowania niniejszej umowy;
b) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy naliczone przez Zamawiającego
kary umowne przekroczą poziom 5%.
Strony mają w każdym czasie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2tygodniowego okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji koniecznym jest podanie
przyczyn wypowiedzenia. Za uzasadnioną podstawę wypowiedzenia Umowy ze strony
Zamawiającego (ważne powody) Strony wskazują m.in.:
a) zanik czy istotne zmniejszenie potrzeby współpracy;
b) zmiany sytuacji gospodarczej (ekonomicznej) Zamawiającego, rozumianej w
szczególności jako zaistnienie potrzeby wykorzystania środków finansowych
Zamawiającego na inne cele, m.in. cele określone w ustawie Prawo ochrony
środowiska.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
Rozwiązanie Umowy następuje z zachowaniem formy pisemnej.
Ilekroć w niniejszej Umowie mowa o odstąpieniu od Umowy Strona odstępująca może je
dokonać w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od
Umowy, chyba że w umowie przewidziano inny termin.

§ 12
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć:

w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku niebezpieczeństwa
wystąpienia opóźnienia będącego wynikiem działania:
i. siły wyższej, tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach, lub
ii. osób trzecich lub Zamawiającego, uniemożliwiającego wykonanie prac, które to
działanie jest niezależne od Wykonawcy,
b. w zakresie terminu lub zakresu przedmiotu umowy z powodu zmian powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy,
c. w zakresie terminu lub zakresu przedmiotu zamówienia z powodu uzasadnionych
zmian w zakresie sposobu wykonania zamówienia proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, lub jeżeli zmiany te są korzystne dla realizacji
przedmiotu umowy,
d. w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów określających wysokość
stawki podatku od towarów i usług VAT na przedmiot usługi objęty umową,
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki
godzinowej lub zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności
opisanych w ust. 1 niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego.
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie Umowy
spowodowane siłą wyższą. Wykonawca może powołać się na siłę wyższą jedynie
wówczas, gdy niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o jej zaistnieniu.
Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia i
zakresu przedmiotu umowy w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z
zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym –
zmiana może nastąpić na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, prowadzących do
ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie brutto, określone w § 5 ust. 1
Umowy, zostanie proporcjonalnie rozliczone za usługi należycie wykonane do tego czasu.
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§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają w odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, a nadto zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Strony ustalają, że ewentualne spory Stron wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, będą
starały się załatwić ugodowo, a w przypadku niemożności dojścia do porozumienia,
sporną kwestię strony skierują do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny
dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Środowiskową Zamawiającego,
zamieszczoną na stronie www.wfos.gdansk.pl i że jest świadomy znaczenia zgodności
z Polityką Środowiskową Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne w całości lub części
pozostałe postanowienia pozostają w mocy Strony zaś zobowiązują się na wniosek
którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień, postanowieniami, których
moc prawna i skutek ekonomiczny będą najbardziej zbliżone do postanowień
zastępowanych.

6. Strony zobowiązane są do aktualizacji swoich danych adresowych zawartych
w komparycji Umowy. W przypadku niepoinformowania drugiej Strony o dokonanej
zmianie adresu kierowane pisma będą uznane za skutecznie doręczone na adres wskazany
w Umowie.
7. Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
stanowią jej integralną część.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

