Załącznik Nr 8 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
W dniu …………....………………… 2016 r. w Warszawie pomiędzy Urzędem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,
posiadającym NIP PL 526-10-09-497, REGON 006212789, reprezentowanym przez:
Macieja Jabłońskiego - Dyrektora Generalnego Urzędu,
zwanym dalej Zamawiającym,
a …………………………………………... z siedzibą przy …………………………., wpisaną do
………………………….…, posiadającą NIP ………………………………………., REGON
……………………….., reprezentowaną przez :
………………………………………………………………..….,
zwaną dalej Wykonawcą,
zwanych dalej Stronami,
w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania, składającego się
z następujących elementów:
1) opracowanie idei kreatywnej oraz hasła kampanii społecznej dotyczącej pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich, oraz w oparciu o tę koncepcję:
2) wyprodukowanie 4 animowanych spotów w wersji do Internetu i VoD oraz na ekrany LCD
(np. w komunikacji miejskiej),
3) przygotowanie 2 linii kreacyjnych banerów w 10 najpopularniejszych formatach na potrzeby
działań w Internecie,
4) przygotowanie strony www kampanii w języku polskim.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obsługę techniczną systemu CMS będącego przedmiotem
umowy przez okres 12 miesięcy od dnia realizacji zadania z opcją przedłużenia maksymalnie
o kolejne 12 miesięcy, na zasadach określonych w § 3.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym opis i zakres prac w ramach każdego z etapów
realizacji oraz terminy wykonania poszczególnych etapów (harmonogram prac) stanowią
załącznik Nr 1 do Umowy.
§2
1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie zadania, o którym mowa w § 1, a Wykonawca
zobowiązuje się je wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności
w zakresie jakości, kompletności i terminowości wykonania.
2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu banery, o których mowa w § 1
ust. 1 pkt. 3 w formie plików otwartych, umożliwiających ich dalszą edycję oraz plików
zamkniętych. Pozostałe elementy zadania wskazane w § 1 ust. 1 zostaną dostarczone w plikach
umożliwiających konwertowanie w dobrej jakości do innych formatów.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, niezbędną wiedzę i doświadczenie do
wykonania umowy.
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4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy osobiście oraz przez podwykonawców,
jeżeli zostali wskazani w ofercie. Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego.
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§3
Wykonawca, w ramach realizacji umowy, zobowiązuje się zapewnić obsługę techniczną
systemu CMS przez okres 12 miesięcy od dnia realizacji zadania, o którym mowa w § 1,
z zastrzeżeniem ust. 8.
Wykonawca udziela Zamawiającemu w trakcie trwania umowy pakiet 48 godzin wsparcia
do wykorzystania w terminie wskazanym w ust. 1.
Obsługa techniczna systemu CMS obejmuje wsparcie techniczne dla administratorów,
eliminację usterek systemu oraz modyfikację/rozbudowę systemu.
Obsługa techniczna dostępna będzie od poniedziałku do piątku, w godz. 8:30-16:30.
Zamawiający przekazuje Wykonawcy zgłoszenie na adres mailowy ……………………...
lub telefonicznie na numer ……………………………………..
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić przyjęcie zgłoszenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail webmaster@uokik.gov.pl.
Wykonawca gwarantuje reakcję na zgłoszenie w terminie 30 minut od jego otrzymania
(drogą mailową lub telefoniczną).
Czas wykonania zgłoszenia jest liczony od momentu przekazania Wykonawcy zgłoszenia
przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 5 do momentu przywrócenia usłudze
pełnej funkcjonalności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z opcji przedłużenia na maksymalnie
kolejne 12 miesięcy (tzw. prawo opcji) świadczenia przez Wykonawcę obsługi technicznej
systemu CMS. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia realizacji usług w ramach
prawa opcji, natomiast w przypadku wyrażenia takiej woli, Wykonawca jest zobowiązany
do ich świadczenia. Zamawiający prześle oświadczenie o woli skorzystania z prawa opcji
przez określony czas, na minimum 15 dni przed zakończeniem podstawowego
12 miesięcznego okresu świadczenia usług obsługi technicznej Systemu CMS.
Wykonawca świadczy obsługę techniczną w okresie zleconym w ramach opcji na tych
samych warunkach, zakresie i w tej samej cenie jak w podstawowym 12 miesięcznym
okresie świadczenia usług.

§4
1. Zadanie, o którym mowa w § 1 zostanie wykonane w czterech etapach:
1) I etap: przygotowanie strony internetowej;
2) II etap: przygotowanie 2 linii kreacyjnych banerów w 10 najpopularniejszych formatach;
3) III etap: wyprodukowanie 1 wersji spotu oraz opracowanie koncepcji kreatywnych 3.
pozostałych wersji spotów,
4) IV etap: wyprodukowanie pozostałych 3 spotów
a wykonane w jego ramach produkty zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 11
tygodni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że każdy z ww. etapów realizacji umowy
zostanie wykonany i wytworzone w jego ramach produkty przekazane Zamawiającemu zgodnie
z harmonogramem prac określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniku
Nr 1 do umowy.
2. Dopuszcza się zmiany harmonogramu prac, polegające na zmianie terminów wykonania
i przekazania Zamawiającemu poszczególnych etapów, o ile zmiany te nie spowodują zmiany
terminu określonego w ust. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego, powstałych na skutek sytuacji i okoliczności nieznanych przed podpisaniem
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umowy, a wpływających bezpośrednio na dotrzymanie przez Wykonawcę terminu określonego
w ust. 1, Strony umowy zgodnie uzgodnią nowy termin realizacji umowy. Zmiana ta może
nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
3. Dla zapewnienia właściwego tempa realizacji poszczególnych etapów określonych umową,
Strony zobowiązują się na bieżąco przekazywać drogą elektroniczną informacje i wyjaśnienia w
zakresie niezbędnym dla prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy nieodpłatnie, materiałów
merytorycznych i graficznych niezbędnych do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy
w celu ich zamieszczenia w produktach będących wynikiem realizacji zadania. Materiały
przekazywane będą w postaci plików graficznych (logotypów, znaków towarowych, nazw i
pozostałych elementów etc.) w formacie cyfrowym umożliwiającym ich wykorzystanie w tych
produktach, a w przypadku plików tekstowych w formacie word lub pdf.
5. Odbiór każdego z Etapów, o których mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie pisemnego protokołu
odbioru. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.
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§5
Osobami wyznaczonymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są: Marta Kozon, tel. 22 55
60 201, marta.kozon@uokik.gov.pl oraz Agnieszka Jaczyńska, tel. 22 55 60 201,
agnieszka.jaczynska@uokik.gov.pl, ze strony Wykonawcy są:
….………………………………………………………………….....………………………...…
……………………………………………………………………………………………...……..
Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją umowy oraz wyznaczonymi do podpisania
protokołu odbioru ze strony Zamawiającego są dyrektor lub zastępcy dyrektora Biura Prezesa,
ze strony Wykonawcy są:
……………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……….

§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie nie przekraczającej brutto …………………….. zł
(słownie złotych: …………………….).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w następujący sposób i wysokościach:
1) pierwsza transza w wysokości 18%. wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, tj. ……
(…) złotych brutto, płatna po wykonaniu I etapu;
2) druga transza w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, tj. ………
(…) złotych brutto, płatna po wykonaniu II etapu;
3) trzecia transza w wysokości 62% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, tj. …… (…)
złotych brutto, płatna po wykonaniu III etapu;
4) czwarta transza w wysokości 18% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, tj. ……
(…) złotych brutto, płatna po wykonaniu IV etapu.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany przez strony protokół
odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy, potwierdzający prawidłowość wykonania
poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie za obsługę techniczną będzie płatne w formie ryczałtu w wysokości …………
zł brutto za miesiąc, po każdym miesiącu kalendarzowym, w którym Wykonawca zrealizował
usługi określone w § 3 ust. 3. Podstawą wystawienia faktury za świadczenie usługi wsparcia
będzie podpisany prze obie strony protokół wykonania prac, stanowiący załącznik Nr 3 do
umowy. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia usługi wsparcia w
podstawowym okresie 12 miesięcy nie przekroczy kwoty …………. zł brutto.
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5. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi w ciągu miesiąca rozliczeniowego
(kalendarzowego) Wykonawcy za ten miesiąc będzie przysługiwało wynagrodzenie
proporcjonalne wyliczone na podstawie dni, w którym faktycznie była świadczona usługa przy
założeniu, iż miesiąc ma 30 dni.
6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca świadczy usługi w
tym okresie na warunkach cenowych określonych w ust. 4.
7. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr:
………………………………………. w banku………………………..
8. Za miejsce i czas spełnienia płatności uznaje się termin i miejsce dokonania przelewu przez
Zamawiającego (obciążenie rachunku Zamawiającego).
9. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z postanowieniami ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, w tym koszty
wykonania umowy, koszty przekazania Zamawiającemu produktów będących wynikiem
realizacji umowy oraz z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i wszelkich licencji
do tych produktów, zysk Wykonawcy oraz podatek VAT.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia i zatrzymania części wynagrodzenia
w wysokości zastrzeżonej w § 8 ust. 1 z tytułu naliczonych i należnych kar umownych.
Zamawiający powiadamia Wykonawcę o powyższym na piśmie. Wykonawca na powyższe
wyraża zgodę.
11. Strony zgodnie ustalają, iż z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1
wyczerpują się wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu wykonania
umowy.
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§7
Z chwilą odbioru danego etapu, o którym mowa w § 4 ust. 1 na Zamawiającego przechodzą na
własność egzemplarze oraz nośniki danych, na których utrwalono produkt będący wynikiem
realizacji zadań wchodzących w skład danego etapu.
Wykonawca oświadcza, że wykonane przez Wykonawcę i dostarczone produkty będące
wynikiem realizacji zadania będącego przedmiotem umowy będą wolne od wad fizycznych
i prawnych oraz że służyć mu będą prawa w zakresie umożliwiającym rozporządzenie nimi na
rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
W ramach realizacji niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do tych produktów będących wynikiem realizacji zadania będącego
przedmiotem niniejszej umowy, które zostały stworzone przez Wykonawcę dla potrzeb
wykonania zadania, o którym mowa w § 1 umowy, a w szczególności do idei kreatywnej oraz
hasła kampanii społecznej, linii kreacyjnych banerów, koncepcji spotów lub całości spotów, o
ile zostały w całości stworzone dla potrzeb Zamawiającego i innych opracowań powstałych w
ramach realizacji umowy (np. instrukcja, dokumentacja techniczna) oraz strony www – tej
jednak w zakresie stworzonej przez Wykonawcę modyfikacji i personalizacji systemu CMS na
następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
sporządzanie nośnika audiowizualnego, w szczególności zapisu na nośniku magnetycznym i
dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu
cyfrowego,
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na
taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
3) wprowadzanie do obrotu,
4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
wprowadzanie do własnych baz danych i przechowywanie w archiwach i pamięci
komputerowej,
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5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach
dowolnych usług telekomunikacyjnych),
6) publiczne wykonanie i/lub publiczne odtwarzanie,
7) wyświetlanie,
8) użyczanie lub/i najem,
9) wielokrotne nadanie i reemisje telewizyjne we wszystkich formach i formatach
telewizyjnych, zarówno płatnych jak i bez opłaty, z zastosowaniem technologii
analogowej i cyfrowej, za pomocą sieci telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej oraz w
sieciach telekomunikacyjnych, w tym w sieciach szerokopasmowych, włączając w to
ADSL, DSL i podobne, oraz na platformach cyfrowych naziemnych i satelitarnych,
10) wielokrotne przekazy on line w sieci internetowej, zarówno symultanicznie jak i
niesymultanicznie w ramach programów telewizyjnych, jak i poza programami, video on
demand, pay-per-view, na indywidualne życzenie użytkownika sieci w miejscu i czasie
przez niego wybranym, zarówno w technice downloading jak i streaming, z
zastosowaniem odbiorników różnego typu, np. komputerów osobistych stacjonarnych i
przenośnych, telefonów komórkowych, Palmtop, handheld devices, set-top-box, PVR,
itp.,
11) wielokrotne przekazy w sieciach telefonii mobilnej z wykorzystaniem wszelkich
dostępnych technologii, np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci
przesyłu danych,
12) wielokrotne odtwarzanie za pomocą dowolnych odtwarzaczy posiadających funkcje
przechowywania i odczytywania plików audio i video w technologii cyfrowej, np.
telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone i innych, z zastosowaniem
aplikacji programu iTunes lub innych o podobnym charakterze i funkcji,
13) wielokrotne nadania radiowe w sieciach telekomunikacyjnych, cyfrowe i analogowe we
wszystkich dostępnych formatach i technologiach.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie dotyczy systemu CMS. Zamawiający
zachowuje jednak prawo do korzystania z systemu CMS w zakresie niezbędnym do
użytkowania internetowego serwisu tematycznego oraz do dokonywania zgodnie z niniejszą
umową zmian.
Jednocześnie w zakresie produktów, o których mowa w ust. 3 i w części do jakiej Wykonawca
przeniósł na Zamawiającego prawa autorskie, Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia
na korzystanie z praw zależnych oraz wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego i jego
następców prawnych do:
1) dokonywania wszelkich przeróbek, skrótów, aktualizacji i zmian tych produktów i ich
poszczególnych elementów, w tym kodu źródłowego;
2) wykorzystywania tych produktów i ich poszczególnych elementów, w dowolnych częściach
lub w całości, w tym w innych utworach i w połączeniu z innymi materiałami, w
szczególności w postaci prezentacji multimedialnych;
3) samodzielnego rozpowszechniania oraz zezwalania na rozpowszechnianie i korzystanie z
opracowań przedmiotu umowy i jego poszczególnych elementów stworzonych zgodnie z
pkt 1) – 2) powyżej;
4) samodzielnego zgłaszania i rejestrowania, na swoją rzecz, przedmiotu umowy i jego
poszczególnych elementów oraz opracowań zgodnie z obowiązującymi przepisami
z zakresu ochrony własności przemysłowej.
Zamawiającemu przysługuje prawo przenoszenia części lub całości praw wynikających z
niniejszej Umowy, w tym udzielania licencji i sublicencji, na osoby trzecie.
W zakresie w jakim Wykonawca przy tworzeniu produktów będących wynikiem realizacji
zadania będącego przedmiotem umowy korzysta z gotowych produktów i uzyskanych do nich
licencji, w szczególności w przypadku spotów, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji
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wyłącznej na korzystanie z tych produktów w całości oraz w części na okres 2 lat od pierwszej
emisji spotów, na polach eksploatacji określonych w ust. 3 powyżej, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem pola eksploatacji Internet - bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych)
W zakresie licencji udzielonych Zamawiającemu na spoty zgodnie z ust. 7, Wykonawcy
przysługuje prawo do udzielenia sublicencji na rzecz stacji telewizyjnych, w których mają być
emitowane „Spoty”, na korzystanie obejmujące emisję „Spotów” jako całości przez takie
telewizje, bez możliwości wprowadzania zmian.
Wykonawcy przysługuje prawo do nieograniczonego co do czasu i terytorium korzystania z
Dzieła określonego w § 1 ust. 1 w zakresie związanym z prezentacją dorobku Wykonawcy na
targach, festiwalach i konkursach reklamowych, jak również w celach wewnętrznych
i informacyjnych, w tym również do prezentacji produktu na stronach www Wykonawcy oraz
w komunikatach prasowych – bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca uprawniony jest do informowania o współpracy z Zamawiającym, wraz ze
wskazaniem logo Zamawiającego.
Zamawiający wyraża także zgodę na to, by producent, jak również inne osoby które wniosły
wkład twórczy w powstanie danego produktu (w tym autorzy rysunków i zdjęć), mogły
prezentować dzieło w swoim portfolio oraz na swojej stronie internetowej.
Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z danego produktu na
poszczególnych polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do
wykonywania we własnym zakresie tłumaczeń, przeróbek i adaptacji .
W przypadku ujawnienia pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 przenieść
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i wszelkie licencje do utworu na nowym polu
eksploatacji.
W przypadku skierowania wobec Zamawiającego roszczeń przez osoby trzecie z tytułu
naruszenia przysługujących im autorskich praw majątkowych do danego produktu powstałego
w wyniku realizacji niniejszej umowy lub koncepcji artystycznej, na podstawie której produkt
został wykonany, Zamawiający skieruje te roszczenia przeciwko Wykonawcy, a Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz
zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu
naruszenia autorskich praw majątkowych do Dzieła.

§8
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do
zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
1) w przypadku niewykonania I etapu, w wysokości 50% kwoty określonej
w § 6 ust. 2 pkt. 1 ,
2) w przypadku niewykonania II etapu, w wysokości 50% kwoty określonej
w § 6 ust. 2 pkt. 2),
3) w przypadku niewykonania III etapu, w wysokości 50% kwoty określonej
w § 6 ust. 2 pkt 3),
4) w przypadku niewykonania IV etapu, w wysokości 50% kwoty określonej
w § 6 ust. 2 pkt 4).
5) w przypadku odmowy zrealizowania opcji w zakresie obsługi technicznej systemu CMS
w wysokości 40% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu świadczenia usługi
wsparcia w podstawowym okresie 12 miesięcy określonego w § 6 ust. 4.
2. W przypadku dostarczenia wadliwego lub też niezgodnego z wymaganiami przedmiotu
umowy, Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy, a
1.
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3.

4.
5.

6.
7.
8.

Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad przedmiotu umowy, w terminie 3 dni
roboczych od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego wad lub niezgodności.
W przypadku opóźnienia w terminowym oddaniu któregokolwiek z etapów, w wysokości 3%
wynagrodzenia brutto określonego dla poszczególnych etapów w § 6 ust. 2, za każdy dzień
opóźnienia.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody
Zamawiającego, w wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie w
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W takim
przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 15%
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.
W przypadku niewykonania któregokolwiek z etapów, Wykonawca, oprócz obowiązku
zapłacenia kary umownej, nie otrzyma wynagrodzenia za dany etap.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy.

§9
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
1.

Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
o którym mowa w § 6 ust. 4 i 6 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w
przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę.
Zmiana wynagrodzenia, w okoliczności wskazanej w pkt. 2 i 3 niniejszego ustępu może
dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za świadczenie usług obsługi technicznej systemu CMS.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu
umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1
pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w
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odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem
wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca
wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia
Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy.
6.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z
wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługę wsparcia. Kwota odpowiadająca
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia
pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy.

7.

W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od
której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wniosek, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym może zostać złożony przez każdą ze Stron w terminie od dnia opublikowania
przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 do 30 dnia od dnia
wejścia w życie tych przepisów.

8.

W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługę, wraz z określeniem zakresu w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

9.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie
wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.
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10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona,
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w
ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.
12. Aneks, o którym mowa w ust. 1 zostanie zawarty nie później niż w terminie 6 dni roboczych od
dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy i wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian
przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 umowy.
13. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.) oraz ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.)
2. Wykonawca ma świadomość, iż umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu na
podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej i stanowią informację publiczną w
rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. z 2015,
poz. 2058 ze zm.).
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 1 do umowy DBA-2/24…-…./2016
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(zgodny z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ)
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Załącznik Nr 2 do Umowy DBA-2/24…-…./2016
Protokół odbioru
sporządzony ……………………………… 2016 r. w Warszawie
Przedmiot zamówienia było wykonania………. etapu tj. ……………………………………...
……………….…………………………………………………………………...……...………
…………………………………………………………………………………………...………
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr DBA-2/243-…./2016 z dnia
....………………… 2016 r. zawartą pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów a .............................................................
Odbioru dokonali w imieniu:
ZAMAWIAJĄCEGO -………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
WYKONAWCY – ……………………………………………………………………..
…………..........……………………………………………………
Uwagi i wnioski, osób biorących udział w odbiorze:
………………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………..……………………….……………………………
……………………………………….……………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

……………………………………
ZAMAWIAJĄCY

……………………………
WYKONAWCA

* w przypadku braku uwag, należy wpisać „BRAK UWAG”
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Załącznik Nr 3 do Umowy DBA-2/24…-…./2016

Protokół wykonania prac
Sporządzony dnia …………………………….. r. w Warszawie.

Przedmiotem usługi było świadczenie obsługi technicznej systemu CMS w okresie …….........
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...………………………….

Odbioru dokonali w imieniu:
ZAMAWIAJĄCEGO -………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
WYKONAWCY – ……………………………………………………………………..
…………..........……………………………………………………
Uwagi i wnioski, osób biorących udział w odbiorze:
………………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………..……………………….……………………………
……………………………………….……………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.
……………………………………
ZAMAWIAJĄCY

……………………………
WYKONAWCA

* w przypadku braku uwag, należy wpisać „BRAK UWAG”
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