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UMOWA NR …………… 

zawarta w dniu ……………….2018r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, NIP: 5252248481, REGON: 
015259640, reprezentowanym przez: 
reprezentowanym przez Pana Jarosława Adamczuka – Dyrektora Centrum Wspierania Rodzin 

„Rodzinna Warszawa” działającego na podstawie pełnomocnictwa GP-OR.0052.617.2016 z dnia 

29.02.2016 udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy – Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, zwanym 

dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………, z siedzibą w ……………………, wpisanym do 

………………………., REGON: ……………………….., NIP: …………………………….., reprezentowanym przez: 

……………………….. - …………………………,/ 

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

miejscem wykonywania działalności ………………………………………………., podlegającym wpisowi do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: ……………………….., NIP: 

…………………………….., 

zwany dalej „Wykonawcą” 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 

Umowa została zawarta w związku z działalnością Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” 

z siedzibą w Warszawie, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. 

Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja - wspólna 

sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Projekt pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” 

(dalej: Projekt) realizowany jest na podstawie umowy o przyznaniu dotacji, zawartej w dniu 17 

listopada 2016 r. pomiędzy m.st. Warszawą, a Ministrem Rozwoju. 

Projekt ma na celu wypracowanie modelu przeprowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich 
poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązania problemów w zakresie ożywienia gospodarczego 
i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej. 

Przedmiot Zamówienia będzie służył do monitorowania efektywności wsparcia skierowanego do dzieci 
i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane: 

 ze środków dotacji przyznanej na realizację projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”. Dotacja 

współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna za lata 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa; 
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i/lub 

 ze środków przeznaczonych na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych; 

 ze środków bieżących Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. 

 
Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”, postanawiają, 

co następuje: 

Przedmiot Zamówienia 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn.: „Rozbudowa platformy 

internetowej pn. baza monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych 

polegająca na rozbudowie ww. platformy internetowej oraz stworzeniu narzędzia ewaluacyjno-

diagnostycznego”, zwaną dalej: „Przedmiotem Zamówienia”, szczegółowo opisanym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiących 

załączniki do Umowy.  

2. Przedmiot Zamówienia został szczegółowo opisany w Tomie II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

i składa się z następujących etapów: 

a) Etap 1: Prace zespołu koordynacyjnego,  

b) Etap 2: Diagramy przypadków użycia platformy, 

c) Etap 3: Przygotowanie pierwszej wersji testowej platformy, 

d) Etap 4: Prace nad kolejnymi wersjami testowymi platformy, 

e) Etap 5: Testy platformy i zbieranie uwag użytkowników, 

f) Etap 6: Przygotowanie ostatecznej wersji platformy, 

3. Ponadto, po zakończeniu Etapu 6 Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego świadczenia na 

rzecz Zamawiającego wsparcia eksperckiego oraz zapewnienia helpdesku, w okresie wskazanym w 

ofercie Wykonawcy, tj. …1 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru Etapu 6. Wsparcie eksperckie polega na udzieleniu przez Wykonawcę 

konsultacji z zakresu Przedmiotu Zamówienia. Konsultacje odbywać się będą za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. Wykonawca udzieli odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego zgłoszone w 

ramach wsparcia eksperckiego w terminie do 3 dni roboczych od dnia wysłania na adres wskazany 

w §4 ust. 2 zapytania przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego konsultowania z Zamawiającym realizowanego 

Przedmiotu Zamówienia i bieżącego uwzględniania uwag zgłaszanych przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi zgodnie z warunkami określonymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofercie Wykonawcy, stanowiących 

integralną część Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się współpracować, z innymi wykonawcami wskazanymi przez 

Zamawiającego, świadczącymi usługi związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia. 

7. Strony zobowiązują się wykonać swoje zobowiązania zgodnie z obowiązującymi powszechnie 

przepisami prawa. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wymagane 

uprawienia oraz potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne i wystarczające do 

                                                           
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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realizacji Umowy oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie z postanowieniami 

Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do opatrzenia wszystkich materiałów i dokumentów powstałych  

w ramach realizacji Umowy logotypem Zamawiającego oraz stosowania zasad informacji i promocji 

opisanych w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków 

programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Podręczniku Beneficjenta Funduszy 

Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata 2014-2020. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją 

Przedmiotu Zamówienia nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., a także do jej udostępniania na 

potrzeby ewentualnych kontroli na żądanie Zamawiającego lub innej wskazanej przez 

Zamawiającego osoby. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za 

przechowywanie dokumentacji. 

 

Termin realizacji 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Umowy: w dniu podpisania Umowy, z tym, że Wykonawca 

rozpocznie realizację Etapu 1. w dniu zaakceptowania przez Zamawiającego szczegółowego 

harmonogramu etapów, o którym mowa w ust. 3. 

2. Termin zakończenia wykonywania Przedmiotu Zamówienia: do dnia 30.04.2019r. wsparcie 

eksperckie i helpdesk, o których mowa w § 1 ust. 3, będą świadczone przez okres ….2 miesięcy od 

dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru Etapu 6,  

o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. f. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram etapów, o których mowa  

w § 1 ust. 2, w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.  

4. W przypadku powierzenia wykonania części Zamówienia podwykonawcom, harmonogram będzie 

zawierał również podział na usługi wykonane samodzielnie przez Wykonawcę oraz usługi 

wykonane przez podwykonawców.  

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wprowadzenia korekt w przedłożonym przez 

Wykonawcę szczegółowym harmonogramie etapów. Wykonawca ma nie więcej niż 3 dni 

kalendarzowe na naniesienie korekt lub zmian w harmonogramie zgodnie z uwagami zgłoszonymi 

przez Zamawiającego. Zamawiający ma 3 dni kalendarzowe na akceptację ww. korekt lub 

zgłoszenie kolejnych uwag, do których stosuje się terminy opisane powyżej. Akceptacja musi być 

wyrażona pisemnie, skuteczne będzie przekazanie informacji  

o akceptacji Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w 

§ 4.  

6. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację harmonogramu przez Zamawiającego, przed 

rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Zamówienia.  

7. Zmiany harmonogramu dopuszczalne są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody 

Zamawiającego, zmiany harmonogramu mogą być wprowadzane na każdym etapie Przedmiotu 

Zamówienia. 

8. Do akceptacji zmian harmonogramu stosuje się odpowiednio ust. 5. W drodze zmiany 

harmonogramu nie można zmieniać terminu określonego w ust. 2. Zmiana harmonogramu nie 

stanowi zmiany Umowy. 

                                                           
2 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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9. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania i stanu 

zaawansowania realizacji Przedmiotu Zamówienia, w szczególności Wykonawca jest zobowiązany 

na każde żądanie Zamawiającego przedstawić mu stan zaawansowania prac oraz udzielić 

wszelkich niezbędnych wyjaśnień. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3 

1. Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie zgodnej  

z ofertą Wykonawcy w wysokości:  

Netto: …………. (słownie:  …………….. złotych) 

Podatek VAT 23 %: ……………. (słownie: …………………….. złotych) 

Brutto: ……………….  (słownie: ………………. złotych) 

W tym: 

i. Etap 1: 

Brutto: ……………… (słownie: ……………….. złotych) 

ii. Etap 2: 

Brutto: ……………. (słownie: …………………. złotych) 

iii. Etap 3: 

Brutto: ……………. (słownie: …………………. złotych) 

iv. Etap 4: 

Brutto: ……………. (słownie: …………………. złotych) 

v. Etap 5: 

Brutto: ……………. (słownie: …………………. Złotych) 

vi. Etap 6: 

Brutto: ……………. (słownie: …………………. złotych) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne w dwóch transzach: 

a) pierwsza transza w wysokości brutto ………….… (słownie: ………………….złotych), po zakończeniu 

Etapów 2 i 3, co będzie potwierdzone protokołami odbioru tych etapów, zgodnie z § 6 ust. 1, 

b) druga transza w wysokości brutto …………….. (słownie: ………………... złotych), po wykonaniu 

Przedmiotu Zamówienia (po zakończeniu Etapów 1, 4, 5 i 6), co będzie potwierdzone 

dokumentami odbioru pozostałych etapów, zgodnie z § 6 ust. 1 i 2. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1. zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Umowy oraz 

wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych. Wykonawcy nie 

przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane w Umowie, ani 

roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia 

wsparcia eksperckiego i helpdesku, o których mowa w § 1 ust. 3. 

5. Zamawiający dokona zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z ust. 2 na podstawie 

faktur wystawionych przez Wykonawcę po prawidłowym wykonaniu etapów Przedmiotu 

Zamówienia, potwierdzonych dokumentami odbiorów. 
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6. Fakturę należy wystawić na Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 

525-22-48-481 (Nabywca), natomiast odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Centrum Wspierania 

Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Na fakturze należy wskazać zarówno Nabywcę jak i Odbiorcę. 

7. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowana przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury po 

uprzednim sprawdzeniu jej przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym. 

8. Faktury wystawiane przez Wykonawcę powinny być doręczane do Centrum Wspierania Rodzin 

„Rodzinna Warszawa”.  

9. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z ust. 8, za datę skutecznego doręczenie faktury 

Strony będą uznawać datę jej wpływu do Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.  

W tym przypadku dopiero od daty skutecznego doręczenia rozpocznie bieg termin zapłaty 

określony w ust. 7.   

10. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer Umowy, na podstawie której jest 

wystawiana. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że faktura jest 

prawidłowo wystawiona oraz że odpowiednie etapy realizacji Przedmiot Zamówienia zostały 

należycie wykonane. 

11. Za dzień dokonania płatności Strony będą uznawać dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

Osoby do kontaktu 

§ 4 

1. Zamawiający wyznacza Agatę Koczowską jako osobę do kontaktów w sprawie realizacji Umowy, 

nr telefonu: 695 289 815, e-mail: a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl 

2. Wykonawca wyznacza ………………………….jako osobę do kontaktów w sprawie realizacji Umowy, 

nr telefonu:  ……………….., e-mail: …………………………………………….. 

3. Zmiany dotyczące osób wymienionych w ust. 1 i 2 wymagają uprzedniego pisemnego 

powiadomienia Stron, lecz nie stanowią zmiany Umowy, wymagającej formy aneksu. 

 

Własność intelektualna i tajemnica Stron  

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Przedmiot Zamówienia nie naruszy jakichkolwiek praw osób 

trzecich. 

2. Wykonawca oświadcza, iż powstałe w wyniku realizacji Przedmiotu Zamówienia dzieła,  

w szczególności: 

a) książka systemowa platformy zawierająca: kod źródłowy platformy, kod testów, pliki 

konfiguracyjne, strukturę i zawartość baz oraz innych elementów koniecznych do 

uruchomienia, konfiguracji, administrowania, prowadzenia i serwisowania platformy 

internetowej,  

b) pełna dokumentacja techniczna wszystkich elementów wymienionych w punkcie a konieczna 

do prowadzenia bazy monitorującej przez administratora IT Zamawiającego, 

c) wszelkie dane dostępowe umożliwiające dostęp i w pełni funkcjonalne korzystanie  

z platformy internetowej (hasła, loginy, itd.), 
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d) materiały szkoleniowe, w tym: skrypt szkoleniowy oraz instrukcja dla administratora IT, 

skrypt szkoleniowy oraz instrukcja dla wszystkich typów użytkowników/ról, tutoriale filmowe 

dla użytkowników, 

e) wszelkie inne utwory powstałe w wyniku lub w związku z wykonywaniem Umowy,  

a w szczególności związane z produkcją systemu, infrastruktury informatycznej, jak również 

wszystkie elementy i utwory źródłowe, które zostaną wykorzystane do przygotowania 

utworów powstałych w ramach realizacji postanowień niniejszej Umowy, 

Zwane dalej „Dziełami” będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo 

autorskie”. Wykonawca zapewnia, że stworzone Dzieła będą oryginalne, wolne od wad prawnych  

i nieobciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.  

3. Z dniem zapłaty każdej z transz wynagrodzenia, o których mowa w § 3 ust. 2, Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego w zakresie nieobciążonym jakimikolwiek prawami osób trzecich, dotyczące 

Dzieł powstałych w danych etapach: 

a) autorskie prawa majątkowe do Dzieł, w tym prawo do korzystania i rozporządzania na 

wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieł: wytwarzania ich egzemplarzy każdą 

techniką,  

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,  

a także wprowadzania do pamięci komputera,  

ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Dzieła, w tym 

do wprowadzania ich do obrotu, najmu oraz użyczania, 

iii. w zakresie tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek zmian  

w utworze, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę, 

iv. w zakresie rozpowszechniania Dzieł w sposób inny niż określony w pkt. ii., w tym do 

publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania,  

a także do publicznego udostępniania Dzieł w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

b) prawo wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Dzieł; 

c) prawo własności egzemplarzy nośników, na których utrwalono Dzieła.   

4. W ramach nabytych praw, Zamawiający jest uprawniony do eksploatacji Dzieł w systemie on-line, 

a także do korzystania z Dzieł przez końcowych użytkowników sieci, sporządzania cyfrowego zapisu 

Dzieła, inkorporowania Dzieła do baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci 

fragmentów, opracowania, wprowadzania do sieci informatycznej w sposób umożliwiający 

transmisję Dzieła na żądanie przez końcowego użytkownika, rozpowszechnienia Dzieła w systemie 

on – line, łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM i wyświetlania na monitorze użytkownika 

końcowego, sporządzania wydruków przez użytkownika końcowego, niezależnie od technicznego 

sposobu dostępu do stron internetowych Zamawiającego, a także do publicznego udostępnienia 

Dzieła dla celów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków wspólnotowych, w 

tym w szczególności jako załącznik do składanego wniosku o takie dofinansowanie, a także do 

publicznego udostępniania Dzieła w pozostałym zakresie, w tym do celów promocji 

Zamawiającego, postępowań sądowych, konsultacji i szkoleń. 

5. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3, jest nieograniczone w czasie oraz terytorialnie. 

Zamawiający może wykorzystywać Dzieła na całym świecie, na polach eksploatacji wymienionych 

powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych. Zamawiający ma prawo udzielić licencji do 
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korzystania z Dzieła przez osoby trzecie na warunkach przez siebie określonych, lub przenieść 

autorskie prawa majątkowe do Dzieła na osoby trzecie.   

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu z dniem przeniesienia praw, o których mowa w ust. 3, 

nieograniczonego w czasie, nieodwołalnego i bezwarunkowego upoważnienia do wykonywania 

osobistych praw autorskich do Dzieł wraz z możliwością upoważniania osób trzecich do 

wykonywania tych praw. 

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu z dniem przeniesienia praw, o których mowa w ust. 3, 

bezwarunkowego, nieograniczonego w czasie i nieodwołalnego zezwolenia do: 

a) dokonywania w Dziełach wszelkich zmian i przeróbek; 

b) wykorzystywania Dzieła w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami lub innymi 

dziełami niemającymi charakteru utworu, wraz z możliwością udzielania zezwoleń osobom 

trzecim na dokonywanie ww. czynności. 

8.  Wynagrodzenie określone w § 3, zawiera również wynagrodzenie za przeniesie na Zamawiającego 

praw, o których mowa w ust. 3, oraz udzielenie zezwoleń i upoważnień, o których mowa w ust. 6 i 

7.  Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia tych praw 

oraz udzielenia zezwoleń i upoważnień.    

9. Wykonawca zobowiązany jest powstrzymać się od działań oraz praktyk sprzecznych  

z uczciwością handlową, mających znamiona nieuczciwej konkurencji, do których należy  

w szczególności wykorzystywanie przez Wykonawcę wiadomości technicznych, organizacyjnych 

lub handlowych Zamawiającego lub jego partnerów, uzyskanych przez Wykonawcę, osoby 

oddelegowane lub inne osoby działające w imieniu lub na rzecz Wykonawcy, bez względu na tytuł 

prawny tego działania, w trakcie lub w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się w okresie wykonywania Przedmiotu Zamówienia oraz po jego 

wykonaniu, a także w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, do nieczynienia użytku  

i nieujawienia czy to bezpośrednio, czy też przez osobę trzecią, żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek 

informacji uzyskanych w trakcie wykonywania zobowiązań wynikających  

z niniejsze Umowy, w szczególność w zakresie operacji finansowych, gospodarczych, 

przygotowywanych i realizowanych przedsięwzięć, ani innych spraw Zamawiającego, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy następuje to na życzenie Zamawiającego, wynika z obowiązku ujawienia nałożonego 

na Wykonawcę przez obowiązujące przepisy prawa, lub też, gdy dane informacje staną się częścią 

domeny publicznej z przyczyn niezależnych od Wykonawców lub osób, za których działania 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  

11. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust. 9 lub ust. 10 Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jak też do 

rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

12. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie ust. 11 bądź z innych przyczyn, Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty i materiały dotyczące 

tajemnicy Zamawiającego, jakie sporządził, opracował lub zebrał w trakcie trwania Umowy.  

13. Niezależnie od postanowień art. 77 Prawa autorskiego mocą niniejszej Umowy Wykonawca 

rezygnuje z jakichkolwiek form nadzoru autorskiego nad wszelkimi utworami powstałymi w wyniku 

wykonywania lub w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, związanego z koniecznością 

akceptacji zmian w utworze, w szczególności z uprawnień wymienionych w artykule 16. ust. 3-5  

Prawa autorskiego.  

14. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 3 i dalej, jak również licencje o których mowa 

w ust. 13, przeniesione zostają na Zamawiającego z chwilą zapłaty wynagrodzenia.  
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Odbieranie Przedmiotu Zamówienia 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów Przedmiotu Zamówienia: 

Odbiory: Etapu 1,Etapu 2, Etapu 3, Etapu 4, Etapu 5, Etapu 6. 

2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 zakończą się podpisaniem przez Strony protokołów odbioru 

każdego z Etapów 2-6. Etap 1 zostanie odebrany na podstawie protokołów ze spotkań zespołu 

koordynacyjnego w postaci notatek wraz z oryginałami list obecności .Odbiory będą dokonywane 

przez upoważnionego lub upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego   

i Wykonawcy. 

3. Zamawiający ma 5 dni roboczych od dnia otrzymania produktów etapów na akceptację produktów 

etapów bez zastrzeżeń i podpisanie protokołu odbioru każdego z etapów,  

z wyłączeniem Etapu 1, którego wykonanie potwierdzają protokoły ze spotkań zespołu wraz z 

oryginałami list obecności.  

4. W przypadku stwierdzenia uchybień w produktach etapów, Zamawiający ma 5 dni roboczych od 

dnia otrzymania produktów etapów na zgłoszenie swoich uwag w formie pisemnej. Wykonawca 

ma 5 dni roboczych na wniesienie poprawek od dnia otrzymania od Zamawiającego uwag do 

produktów etapów. Zamawiający po otrzymaniu poprawionych produktów etapów ma 3 dni 

robocze na akceptację poprawek oraz podpisanie protokołów odbioru etapów lub zgłoszenie 

kolejnych uwag, do których stosuje się terminy opisane powyżej. 

5. Za datę wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia uznaje się datę podpisania bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru Etapu 6, przy czym protokół odbioru Etapu 6 

nie może zostać podpisany jeżeli Etapy 1 – 5 nie zostały wykonane prawidłowo i nie zostało to 

stwierdzone dokumentami odbioru tych Etapów. 

 

Podwykonawcy 

§ 7 

 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części Przedmiotu Zamówienia osobom fizycznym lub 

prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa 

przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawienia i kwalifikacje  

i zatrudniającym pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie  

i wyposażenie do wykonania zleconych usług lub dostaw. Fakt zlecenia części usług lub dostaw 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie 

postanowień Umowy.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne 

działania i zaniechania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię zawartej umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zwarcia. 

4. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów z podwykonawcami, zakres zleconych im usług 

lub dostaw musi zawierać się w zakresie Przedmiotu Zamówienia wynikającym z Umowy. 

5. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo zawieranych 

przez Wykonawcę.    

6. Umowy zawarte przez Wykonawcę z podwykonawcami powinny zawierać postanowienia 

zobowiązujące podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu kopii umów z dalszymi 

podwykonawcami na zasadach określonych w ust. 3 i 5.  
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7. Umowy zawarte przez Wykonawcę z podwykonawcami powinny zawierać postanowienia 

zobowiązujące podwykonawcę do nieujawniania lub nieczynienia użytku z informacji dotyczących 

Zamawiającego a uzyskanych w tracie realizacji umowy o podwykonawstwo, na zasadach 

określonych w § 5 ust. 10. 

8. Zamawiający nie odpowiada za jakiejkolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców, 

jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich. 

 

 

Zabezpieczenie 

§ 8 

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania 

zobowiązań wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości 

Umowy brutto, tj. kwotę …………… zł (słownie: ………………. złotych) w pieniądzu. 

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi w terminie: 

a) 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru Etapu 6 (70% wartości 

zabezpieczenia); 

b) nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30% wartości zabezpieczenia). 

3. W przypadku, gdy Przedmiot Zamówienia nie został wykonany w określonym w ust. 2 terminie 

ważności zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca, najpóźniej na 

5 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia zobowiązany jest przedłużyć 

obowiązujące zabezpieczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego 

na okres niezbędny do zakończenia Umowy i odebranie bez zastrzeżeń Przedmiotu Zamówienia.  

4. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje 

prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia  

w pełnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a także do 

rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od wystąpienia przesłanki do 

rozwiązania Umowy.  

 Rękojmia  

§ 9 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu  

Zamówienia w okresie 24 miesięcy, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru Etapu 6. 

Odpowiedzialność obejmuje wady polegające na niezgodności z Umową, w tym niezgodności 

wskazane w art. 5561 kodeksu cywilnego oraz wady prawne w rozumieniu przepisów art. 5563 

kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie 

rękojmi, jeżeli wadę objętą rękojmią stwierdził przed upływem powyższego okresu. 

3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wszelkich wad, w tym wynikających 

z nieprawidłowego wykonania Umowy lub z jakiegokolwiek działania, zaniechania lub zaniedbania 

Wykonawcy przy realizacji Umowy. 

4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach niezwłocznie po ich ujawnieniu. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca bez nadmiernych niedogodności dla 

Zamawiającego bezzwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wady nie usunie, 
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Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo o rozwiązaniu Umowy. 

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty obniżonego wynagrodzenia z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy lub z zabezpieczenia z tytułu rękojmi. 

5. W przypadku zwłoki w usunięciu wad lub wykonaniu usługi wolnej od wad przez Wykonawcę,  

a także w przypadku nieprawidłowego wykonania obowiązków z tytułu rękojmi ciążących na 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich wykonania innemu, wybranemu 

przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Koszty wykonania zastępczego pokrywa w całości Wykonawca na wezwanie Zamawiającego. 

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z dowolnych 

należności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego oraz z zabezpieczania z tytułu 

rękojmi. 

7. Jeżeli Zamawiający złożył Wykonawcy oświadczenie o rozwiązaniu Umowy albo obniżeniu 

wynagrodzenia, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie 

wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, a w szczególności Zamawiający może żądać zwrotu kosztów zawarcia 

Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przekazania i ubezpieczenia oraz zwrotu dokonanych 

nakładów w takim zakresie w jakim nie odniósł z tych nakładów korzyści. 

8. Roszczenia z tytułu rękojmi nie ograniczają jak również nie wyłączają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe po stronie Zamawiającego na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego. 

Odpowiedzialność i ryzyko 

§ 10 

1. Wykonawca, na cały czas wykonywania Przedmiotu Zamówienia będzie kontynuował umowę 

ubezpieczenia w tym  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na wartość co najmniej ………. zł (słownie: ……………….. złotych), obejmującą swym 

zakresem między innymi: 

a) szkody powstałe w mieniu osób trzecich, 

b) następstwa nieszczęśliwych wypadków, 

c) szkody powstałe w wyniku zniszczeń i kradzieży materiałów i sprzętu oraz innego mienia. 

2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polisy zostały przedstawione przez Wykonawcę 

Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy przed podpisaniem 

Umowy. W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania 

niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych 

warunkach i bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego poprzez złożenie kopii 

stosownych dokumentów. 

3. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną na 

piśmie lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez ubezpieczyciela, wynikające ze zmian 

przepisów prawa. 

4. Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku  

z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy 

Zamawiającego z uwzględnieniem ust. 7, bądź jest skutkiem siły wyższej.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez siebie 

podczas usuwania wad w okresie rękojmi za wady. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach 

związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie 

Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Nieprzekazanie takich 

informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu 

wymaganej Umową staranności, powinien wiedzieć, powoduje obciążenie Wykonawcy wszelkimi 

kosztami i dodatkowymi czynnościami związanymi z powstaniem zagrożenia oraz jego skutkami. 

Kary umowne 

§ 11 

1. Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne: 

a) za niedotrzymanie terminu przedstawienia szczegółowego harmonogramu etapów, o którym 

mowa w § 2 ust. 3 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 

ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

b) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia w terminie określonym § 2 ust. 2 - kara  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie w wykonaniu każdego z Etapów, w terminach określonych w harmonogramie,  

o którym mowa w § 2 ust. 3 - kara w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 

wskazanego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

d) za opóźnienie we wprowadzeniu uwag przekazanych przez Zamawiającego do produktów 

Etapów w terminie określonym w § 6 ust. 4 - kara w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto, wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

e) za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego - kara w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego 

w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

f) za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności - kara w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 

wskazanego w § 3 ust. 1; 

g) za każde nieudzielenie odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego zgłoszone w ramach wsparcia 

eksperckiego w terminie wskazanym w  § 1 ust. 3 – kara w wysokości 1 500,00 zł. 

2. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na kwotę 20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

3. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych naliczanych przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

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

szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy lub z zabezpieczenia z tytułu rękojmi bądź też potrącenia kar umownych  

z dowolnej należności Wykonawcy, w tym wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża niniejszym 

zgodę. 
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Rozwiązanie Umowy  

§12 

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach 

uzasadniających rozwiązanie Umowy, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz  

w Umowie. Zamawiający może ponadto rozwiązać Umowę, jeżeli Wykonawca narusza w sposób 

istotny postanowienia Umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę zarówno w całości jak i w części.  

3. Do przyczyn uzasadniających rozwiązanie Umowy zalicza się: 

a) otwarcie likwidacji Wykonawcy; 

b) wydanie, w wyniku postępowania egzekucyjnego, nakazu zajęcia całości lub części majątku 

Wykonawcy uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Zamówienia; 

c) zaniechanie przez Wykonawcę realizacji Umowy, a w szczególności przerwanie realizacji prac 

na okres dłuższy niż 7 dni; 

d) nie podjęcie przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Zamówienia w terminie 7 dni od umownej 

daty jej rozpoczęcia, lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiającego do jej 

rozpoczęcia, z przyczyn zależnych od Wykonawcy;  

e) wadliwe lub niezgodne z postanowieniami Umowy wykonywanie przez Wykonawcę 

Przedmiotu Zamówienia, a także nie wykonanie poleceń Zamawiającego; 

f) nieprzedłużenie przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania 

Zamawiającego, ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, lub niezwiększenie wartości powyższego zabezpieczenia w związku ze zwiększeniem 

wartości Przedmiotu Zamówienia; 

4. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia jeżeli łączna wysokość kar umownych 

wyniesie co najmniej 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy, Strony są zobowiązane wykonać następujące czynności:  

a) Wykonawca sporządzi protokół zaawansowania wykonania Przedmiotu Zamówienia 

zawierający wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonanych usług wraz z zestawieniem 

ich wartości i przedłoży je Zamawiającemu celem oceny i ewentualnego potwierdzenia; 

b) w terminie 7 dni od daty przedłożenia protokołu, o którym mowa w lit. a, Zamawiający przy 

udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności protokołu ze stanem faktycznym.  

W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę Zamawiającemu 

przysługuje prawo dokonania powyższych czynności samodzielnie.  

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie Dzieła i efekty wykonywania Przedmiotu 

Zamówienia powstałe do dnia rozwiązania Umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 

rozwiązania Umowy. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za tę część 

Przedmiotu Zamówienia, która została przez Wykonawcę prawidłowo wykonana, co zostanie 

stwierdzone protokołem zaawansowania wykonania Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w  ust. 

5 lit. a. 

7. Niezależnie od przypadków wskazanych powyżej, 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 
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od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

 

Cesja 

§ 13 

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 

wynikającej z Umowy. 

2. Wykonawca nie może dokonać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których 

przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone Umową lub wynikające z Umowy (art. 509 k.c.). 

 

Zmiany Umowy 

§ 14 

1. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, terminów realizacji Przedmiotu Zamówienia, sposobu realizacji Umowy, terminów 

płatności w przypadkach: 

a) gdy będzie to spowodowane zmianą terminu obowiązywania umowy o przyznaniu dotacji, 

zawartej w dniu 17 listopada 2016 r. pomiędzy m.st. Warszawą, a Ministrem Rozwoju, 

pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-

2020, w ramach które realizowany jest Projekt; 

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te nie były znane  

w momencie publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz mają wpływ na realizację Umowy; 

c) konieczności zmian w zakresie rozwiązań przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w 

sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia; 

d) przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy mających wpływ na wykonywanie 

Przedmiotu Zamówienia np. zmiany wytycznych oraz innych dokumentów programowych, 

stanowisk Instytucji Zarządzającej lub innych regulacji określających zasady realizacji Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020; 

e) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie  

z postanowieniami Umowy lub obowiązującymi przepisami prawa. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin realizacji 

Przedmiotu Zamówienia może ulec wydłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 

Przedmiotu Zamówienia w sposób należyty.  

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, jeżeli będzie ona 

miała wpływ na podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia, Strona wnioskująca o zmianę wskaże 

drugiej Stronie w jakim zakresie zmiana ma wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz 

przedstawi stosowne wyliczenia. Podwyższenie wynagrodzenia jest dopuszczalne tylko jeżeli 

okoliczności, o których mowa w ust. 1, powodują po stronie Wykonawcy dodatkowe koszty 

realizacji Przedmiotu Zamówienia.  

4. Zgłoszenie konieczności zmian przez Stronę następuje w postaci pisemnego wniosku wraz 

z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Strona, do której skierowano wniosek o zmianę Umowy w 

terminie 10 dni od otrzymania wniosku dokona jego analizy a w przypadku uznania, że wniosek jest 

zasadny Strony przystąpią do negocjacji w zakresie zmiany Umowy. 
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5. Dokonanie zmian Umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie wymaga zgody 

Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie tych zmian. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 15 

1. Zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków, w których Umowa nie wymaga formy pisemnej 

lub postaci aneksu.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego 

wskazanym, do przygotowania i udostępnienia dokumentacji związanej z realizacją Umowy, dla 

prowadzonych w Projekcie kontroli i audytów związanych z realizacją Umowy o przyznaniu dotacji, 

o której mowa w preambule Umowy. 

3. Adresy do doręczeń: 

Zamawiający: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa; 

Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. W przypadku zmiany adresu Strony, w tym adresu do doręczeń, Strona ta zobowiązana jest do 

poinformowania drugiej ze Stron listem poleconym o fakcie wystąpienia takiej zmiany, nie później 

niż 3 dni od daty dokonania zmiany. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Strona, która nie 

przekazała powyższej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje, w tym zwłaszcza uznanie za 

skuteczne doręczenie wszelkich przesyłek skierowanych pod poprzedni adres. Zmiana adresu 

Strony nie wymaga sporządzania aneksu. 

5. W sprawach nieunormowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Spory wynikające z realizacji Umowy lub z nią związane, nierozwiązane w sposób polubowny, będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. W zakresie  udostępnienia Wykonawcy w celu realizacji Przedmiotu Zamówienia danych 

osobowych, których administratorem jest Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” lub 

których przetwarzanie zostało powierzone przez innych administratorów Centrum Wspierania 

Rodzin „Rodzinna Warszawa”, pomiędzy Wykonawcą a Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna 

Warszawa” zostanie zawarta odrębna umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, 

która będzie stanowić załącznik nr 6 do Umowy.  

Dostęp do informacji publicznej 

§ 16 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, Przedmiot Zamówienia i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 

2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą 

podlegały informacje zawarte w § ____ /załączniku nr____ do niniejszej Umowy stanowiące 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające 
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wartość gospodarczą oraz informacje nie podane do publicznej wiadomości, w odniesieniu do 

których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich w tajemnicy. 

 

Załączniki 

§ 17 

Integralną cześć Umowy stanowią dokumenty: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 
2) Oferta z załącznikami; 
3) pismo powiadamiające o wyborze Wykonawcy; 
4) druk ( podpisany) zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
5) Kopie polisy; 
6) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
Egzemplarze Umowy 

§ 18 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego,  

1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


