
Załącznik nr 2 do SWZ 

Postępowanie nr PP-US-1/2021 

 

 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na obsługę prawną zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów 

oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii” (część A) 

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr ………………………… 

 

zawarta w dniu …………………………, zwana dalej „Umową”, pomiędzy następującymi stronami, 

zwanymi dalej odpowiednio „Stroną” lub „Stronami”: 

 

Sinfonią Varsovią z siedzibą pod adresem: 03-849 Warszawa, ul. Grochowska 272, wpisaną do 

Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/2/08, NIP 5252414353, REGON: 141246217, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje ………………, 

 

a 

 

Panem/Panią …, zam. …, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …, pod 

adresem: …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

PESEL …, NIP …, REGON …, zwanym/ą dalej „Wykonawcą”. 

 

… spółka ………… z siedzibą pod adresem: …, której dokumenty rejestrowe przechowywane są 

w Sądzie Rejonowym w …, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …, NIP …, REGON …, zwaną 

dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje wspólnik …………… 

 

… spółka …………… z siedzibą pod adresem: …, której dokumenty rejestrowe przechowywane są 

w Sądzie Rejonowym w …, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …, o kapitale zakładowym w 

wysokości …, NIP …, REGON …, zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują członkowie zarządu: 

…………… 

 

Osoby reprezentujące Strony oświadczają, że dane zawarte w załączonych do Umowy odpisach z 

właściwych rejestrów lub ewidencji, stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 do Umowy w odniesieniu 

do Zamawiającego i załącznik nr 2 do Umowy w odniesieniu do Wykonawcy, są aktualne na dzień 

zawarcia Umowy, a ich umocowanie do reprezentacji Stron nie ustało, w szczególności nie zostali 

odwołani z pełnionych funkcji* / pełnomocnictwa stanowiące podstawę ich umocowania do zawarcia 

Umowy nie zostały odwołane, ani nie wygasły*; pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy 

stanowi załącznik nr … do Umowy.* 

 

Osoby reprezentujące Strony oświadczają, że do zawarcia Umowy nie jest konieczne uzyskanie zgody 

jakiegokolwiek organu lub osoby trzeciej. 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na usługi społeczne 

pod nazwą: „Obsługa prawna zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz 

budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii” (część A)”, na postawie 

art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „PZP). 

 



§ 1. 

Oświadczenia Zamawiającego 

 

1. Zamawiający oświadcza, że realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zabytkowych 

obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii” (część 

A), zwane dalej „zadaniem inwestycyjnym” lub „inwestycją”, opisane w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej 

„SWZ”, która stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że zawiera niniejszą Umowę w celu zapewnienia kompleksowej obsługi 

prawnej realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 2. 

Oświadczenia Wykonawcy 

 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym i w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej świadczy usługi prawne; 

2) posiada wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia 

działalności gospodarczej i zawodowej niezbędne do wykonania Umowy; 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy; 

4) posiada odpowiednią zdolność zawodową zapewniającą wykonanie Umowy, w tym: 

a) posiada określone w SWZ doświadczenie wymagane przez Zamawiającego; 

b) dysponuje i przez cały okres obowiązywania Umowy będzie dysponował osobami zdolnymi 

do wykonania Umowy, które skieruje do jej realizacji, posiadającymi określone w SWZ 

odpowiednie uprawnienia do świadczenia usług prawnych, kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe wymagane przez Zamawiającego. 

 

§ 3. 

Przedmiot Umowy 

 

1. Zamawiający zleca, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług kompleksowej obsługi 

prawnej zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali 

koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii” (część A), zwanych dalej 

„Przedmiotem Umowy”, „usługami” lub „zamówieniem”, na warunkach określonych w niniejszej 

Umowie, w SWZ oraz w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie: 

1) zamówienia zasadniczego (gwarantowanego); 

2) zamówienia opcjonalnego, jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji. 

3. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej „OPZ”, 

stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. 

 

§ 4. 

Zamówienie zasadnicze (gwarantowane) 

 

1. Przedmiot zamówienia zasadniczego (gwarantowanego) obejmuje wykonanie przez Wykonawcę 

następujących usług: 

1) obsługi prawnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi nadzoru 

inwestorskiego (inżyniera kontraktu) o wartości równej lub przekraczającej progi unijne; 

2) obsługi prawnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 

dotyczące „Modernizacji zabytkowych obiektów oraz budowy sali koncertowej przy ul. 

Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii” (część A) o wartości równej lub przekraczającej 

progi unijne; 



3) obsługi prawnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowe 

dotyczące drogi 1.KDDPJ o wartości mniejszej niż progi unijne; 

4) bieżącej obsługi prawnej zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów 

oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii” (część A) 

przez okres 48 miesięcy. 

2. Wykonawca przystąpi do przygotowania poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, od dnia obowiązywania niniejszej Umowy, na 

zasadach i w terminach określonych w Umowie i OPZ. 

3. Usługi bieżącej obsługi prawnej inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, świadczone będą przez 

Wykonawcę od dnia obowiązywania niniejszej Umowy, na zasadach i w terminach określonych w 

Umowie i OPZ. 

 

§ 5. 

Zamówienie opcjonalne (prawo opcji) 

 

1. Przedmiot zamówienia opcjonalnego obejmuje wykonanie przez Wykonawcę następujących usług 

(jednej lub obydwu - według wyboru Zamawiającego): 

1) w ramach opcji nr 1 - obsługi prawnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę wyposażenia scenicznego do obiektów Sinfonii Varsovii o wartości równej lub 

przekraczającej progi unijne; 

2) w ramach opcji nr 2 - obsługi prawnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę mebli i wyposażenia biurowego przeznaczonych do pomieszczeń w obiektach Sinfonii 

Varsovii o wartości o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji nr 1 polegającej na zleceniu Wykonawcy 

wykonania zamówienia obejmującego obsługę prawną postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę wyposażenia scenicznego do obiektów Sinfonii Varsovii, gdy zajdzie 

potrzeba obsługi prawnej przez Wykonawcę tego postępowania. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji nr 2 polegającej na zleceniu Wykonawcy 

wykonania zamówienia obejmującego obsługę prawną postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę mebli i wyposażenia biurowego przeznaczonych do pomieszczeń w 

obiektach Sinfonii Varsovii, gdy zajdzie potrzeba obsługi prawnej przez Wykonawcę tego 

postępowania. 

4. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę przesyłając pisemne 

oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji ze wskazaniem jej zakresu co najmniej z 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

5. W razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca przystąpi do przygotowania 

poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

lub 2 (w zależności od opcji, z której Zamawiający skorzystał), od dnia skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji, na zasadach i w terminach określonych w Umowie i OPZ. 

6. W razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

określone w niniejszej Umowie za wykonanie zamówienia opcjonalnego. 

7. Świadczenie usług objętych zamówieniem opcjonalnym odbywać się będzie zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy dotyczącymi świadczenia usług objętych zamówieniem 

zasadniczym (gwarantowanym). 

8. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego ma charakter fakultatywny; w razie 

nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne 

roszczenia. 

 

§ 6. 

Zobowiązania Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy, 

w szczególności poprzez: 



1) udzielanie Wykonawcy koniecznych do wykonania usług informacji dotyczących inwestycji, w 

tym – każdorazowo po uprzednim uzgodnieniu terminu – zapewnienie wglądu do umów 

zawartych w związku z inwestycją i innych dokumentów dotyczących inwestycji oraz 

umożliwienia, za uprzednią zgodą Zamawiającego, wykonania kopii dokumentów lub umów lub 

udostępnienia ich Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej; 

2) udzielanie Wykonawcy koniecznych informacji w zakresie zagadnień technicznych, związanych 

z inwestycją; 

3) przekazanie Wykonawcy koniecznej dokumentacji wewnętrznej Zamawiającego mogącej mieć 

związek z procesem realizacji inwestycji; 

4) zapewnienie w siedzibie Zamawiającego pomieszczenia do niewyłącznego używania przez 

Wykonawcę w czasie wykonywania usług w siedzibie Zamawiającego; 

5) przekazanie Wykonawcy opisu przedmiotu zamówienia i innych dokumentów merytorycznych 

lub technicznych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia poszczególnych postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

6) poniesienia we własnym zakresie kosztów sądowych, opłat administracyjnych i opłat 

skarbowych związanych z postępowaniami przed Krajową Izbą Odwoławczą, postępowaniami 

administracyjnymi, sądowymi lub sądowoadministracyjnymi dotyczącymi inwestycji. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do należytego umocowania Wykonawcy lub osób, które Wykonawca 

skierował do realizacji Umowy w ramach zespołu Wykonawcy w przypadku, gdy wykonanie usług 

wymaga takiego umocowania (pełnomocnictwa). 

 

§ 7. 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z najwyższą starannością wynikającą z 

zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, zasadami etyki zawodowej, według swojej najlepszej wiedzy, rzetelnie i 

terminowo oraz z zachowaniem troski o najlepiej pojęty interes Zamawiającego jako instytucji 

sektora finansów publicznych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania wszelkim potencjalnym konfliktom interesów, w 

szczególności sytuacji, w których interes Zamawiającego może okazać się sprzeczny z interesem 

innych klientów Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania 

Zamawiającego o jakimkolwiek potencjalnym konflikcie interesów dotyczącym Wykonawcy lub 

jakiejkolwiek osoby będącej członkiem zespołu Wykonawcy lub innej osoby trzeciej uczestniczącej 

z wykonaniu Umowy, a także do niezwłocznego powstrzymania się od wszelkich działań lub 

czynności, które mogłyby zostać uznane za stronnicze lub sprzeczne z interesem Zamawiającego 

oraz wyłączenia osoby, której dotyczy konflikt interesów, z zespołu Wykonawcy bądź też 

zapewnienia, aby inna osoba trzecia uczestnicząca w wykonaniu Umowy, której dotyczy konflikt 

interesów, powstrzymała się od jakichkolwiek działań i czynności w związku z inwestycją, w 

szczególności od udziału w wykonaniu Umowy. W razie, gdy konflikt interesów dotyczy wyłącznie 

pojedynczej osoby będącej członkiem Zespołu lub innej osoby uczestniczącej w wykonaniu Umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zastępstwo za wyłączoną osobę, której dotyczy konflikt 

interesów, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 6. W razie zaistnienia konfliktu interesów 

dotyczącego Wykonawcy, którego nie można inaczej usunąć, Zamawiający będzie miał prawo do 

odstąpienia od Umowy (wypowiedzenia Umowy bez okresu wypowiedzenia) w części, w jakiej 

Umowa nie została jeszcze wykonana, w terminie 90 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

informacji o istnieniu konfliktu interesów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich 

czynnościach wykonywanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania Umowy, w szczególności 

o rozwoju przebiegu poszczególnych spraw oraz o zidentyfikowanych ryzykach dotyczących 

realizacji inwestycji. 

4. W razie udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego kopii dokumentów, Wykonawca 

zobowiązuje się, na własny koszt i ryzyko, zapewnić pełne bezpieczeństwo przekazanej 



dokumentacji, w szczególności odpowiednie zabezpieczenia serwerów, poczty elektronicznej i 

nośników cyfrowych, na których przechowywane są dokumenty (w tym dysków komputerowych), a 

także odpowiednie przechowywanie kopii lub wydruków dokumentacji w siedzibie Wykonawcy lub 

ewentualnie innych miejscach, w których dokumentacja lub jej części znajdują się pod pieczą 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca będzie wykonywał usługi w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibie Wykonawcy lub 

w innym wybranym przez niego miejscu, a także w innych wskazanych przez Zamawiającego 

miejscach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ilekroć okaże się to konieczne lub potrzebne, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ. 

6. Wykonawca zobowiązuje się opracować dokumenty w celu ogłoszenia poszczególnych 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w terminie uzgodnionym przez Strony w trybie 

roboczym, a gdyby do uzgodnienia takich terminów nie doszło - terminy opracowania takich 

dokumentów zostaną wskazane przez Zamawiającego z uwzględnieniem stopnia skomplikowania 

postępowania oraz ramowego harmonogramu realizacji zamówień publicznych określonego w 

OPZ, a w przypadku zamówień opcjonalnych - w terminie miesiąca od skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji. 

7. Terminy opracowania przez Wykonawcę innych dokumentów i wykonania innych czynności w toku 

poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności polegających  

na tworzeniu, przygotowywaniu i parafowaniu dokumentów formalno-prawnych w związku z 

prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą uwzględniać 

konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy i OPZ Wykonawca zapewni: 

1) stały dyżur prawnika–koordynatora w siedzibie Zamawiającego co najmniej jeden raz w 

tygodniu przez minimum 3 godziny - w godzinach pracy Zamawiającego w dniu roboczym 

wskazanym przez Zamawiającego pomiędzy godz. 9:00 a 17:00; 

2) dodatkowy dyżur prawnika–koordynatora (lub innego zaakceptowanego przez Zamawiającego 

członka zespołu Wykonawcy) w siedzibie Zamawiającego na każde wezwanie Zamawiającego, 

w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona potrzeba bezpośredniego kontaktu Wykonawcy z 

Zamawiającym; Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o potrzebie i terminie stawienia się 

prawnika-koordynatora w siedzibie Zamawiającego z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 

2 dni robocze; 

3) udział prawnika-koordynatora (lub innego zaakceptowanego przez Zamawiającego członka 

zespołu Wykonawcy) w spotkaniu lub naradzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na każde 

wezwanie Zamawiającego w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona potrzeba udziału prawnika-

koordynatora w takim spotkaniu lub naradzie; Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o potrzebie 

i terminie spotkania lub narady z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 2 dni robocze; w 

razie potrzeby Zamawiający przed terminem takiego spotkania lub narady przekaże 

Wykonawcy informacje dotyczące tematyki spotkania lub narady oraz niezbędną dokumentację 

związaną z zagadnieniami, które będą poruszane na spotkaniu lub naradzie; 

4) pozostawanie prawnika-koordynatora w bieżącym kontakcie telefonicznym z Zamawiającym i 

za pomocą poczty elektronicznej poza godzinami pełnienia stałych dyżurów. 

9. W przypadku konieczności udziału Wykonawcy w czynnościach przed Krajową Izbą Odwoławczą, 

organami administracji publicznej oraz organami wymiaru sprawiedliwości (w tym sądami 

powszechnymi lub sądami administracyjnymi), a także w spotkaniach z wykonawcami i 

kontrahentami Zamawiającego - Wykonawca dostosuje czas wykonania usługi tak, aby wziąć udział 

w tych czynnościach i spotkaniach. 

10. Poza wypadkami określonymi w ust. 8 i 9 Wykonawca będzie wykonywał usługi każdorazowo na 

podstawie przekazanego mu przez Zamawiającego zlecenia, zwanego dalej „Zleceniem”. Zlecenie 

może zostać przekazane w dowolnej formie, w tym pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, 

faxem, osobiście lub telefonicznie, przy czym Zlecenie przekazane osobiście, telefonicznie lub 

ustnie zostanie potwierdzone przez Zamawiającego pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub 

faxem.  



11. Zlecenie będzie zawierało co najmniej:  

1) przedmiot usługi i jej zakres;  

2) termin wykonania usługi objętej Zleceniem; 

3) konieczne informacje dotyczące stanu faktycznego sprawy;  

4) ewentualnie – oczekiwania lub sugestie Zamawiającego co do sposobu wykonania usługi lub 

jej zakresu. 

12. Do Zlecenia będą dołączone kopie dokumentów i materiałów koniecznych do wykonania usługi 

objętej Zleceniem; w razie, gdyby takie dokumenty lub materiały nie zostały dołączone do Zlecenia 

lub dokumenty i materiały dołączone do Zlecenia okazały się niekompletne lub też konieczne 

okazały się inne dokumenty lub materiały niż dołączone do Zlecenia, Zamawiający na żądanie 

Wykonawcy udostępni Wykonawcy niezwłocznie dokumenty i materiały konieczne do wykonania 

usługi objętej Zleceniem. 

13. W zakresie objętym Zleceniem Wykonawca podejmie niezwłocznie wszelkie czynności potrzebne 

do należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 

14. Termin wykonania usług objętych Zleceniem zostanie ustalony przez Strony wspólnie, z 

uwzględnieniem stopnia skomplikowania Zlecenia, terminowości tych czynności oraz stopnia 

obciążenia Wykonawcy innymi czynnościami wykonywanymi na rzecz Zamawiającego z 

zastrzeżeniem, że termin sporządzania opinii prawnych lub informacji prawnych, przygotowania 

pism, udzielania odpowiedzi pisemnych, przygotowania i opiniowania lub wprowadzania zmian do 

projektów umów i innych dokumentów (w tym projektów umów o podwykonawstwo), nie będzie 

dłuższy niż 

1) w przypadku trybu zwykłego - 6 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zlecenia; 

2) w przypadku trybu pilnego - 4 dni kalendarzowe od dnia złożenia Zlecenia; 

3) w przypadku trybu bardzo pilnego (w szczególności w razie zaistnienia sytuacji, na który 

Zamawiający nie ma wpływu lub nie mógł ich przewidzieć) - 2 dni kalendarzowe od dnia złożenia 

Zlecenia. 

 

§ 8. 

Zespół Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji Umowy i wykonać Umowę za pomocą zespołu 

składającego się z osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, posiadających określone w SWZ 

odpowiednie uprawnienia do świadczenia usług prawnych, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

wymagane przez Zamawiającego, zwanego dalej „zespołem Wykonawcy”. 

2. Zespół Wykonawcy będzie składał się co najmniej z czterech osób pełniących następujące 

stanowiska (funkcje): 

1) prawnika-koordynatora;  

2) prawnika-zastępcy koordynatora; 

3) prawnika-specjalisty w zakresie prawa zamówień publicznych; 

4) prawnika-specjalisty w zakresie prawa budowlanego. 

3. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk (funkcji), określonych w ust. 2, o ile dana osoba spełnia 

określone w SWZ wymagania dla poszczególnych stanowisk (funkcji), za wyjątkiem łączenia przez 

jedną osobę stanowiska (funkcji) prawnika-koordynatora ze stanowiskiem (funkcją) prawnika-

zastępcy koordynatora. W razie łączenia stanowisk (funkcji) osób skierowanych przez Wykonawcę 

do wykonania Umowy zespół Wykonawcy musi liczyć co najmniej dwie osoby zajmujące stanowiska 

(funkcje): prawnika-koordynatora oraz prawnika-zastępcy koordynatora, które mogą łączyć 

pozostałe stanowiska (funkcje): prawnika-specjalisty w zakresie prawa zamówień publicznych oraz 

prawnika-specjalisty w zakresie prawa budowlanego. 

4. Wykonawca może zwiększyć liczbę osób skierowanych do wykonania zamówienia odpowiednio do 

potrzeb i sposobu organizacji pracy przez Wykonawcę, w szczególności przez zapewnienie udziału 

w zespole Wykonawcy innych osób niezbędnych do należytego wykonania Umowy, w 

szczególności prawników specjalizujących się w prawie cywilnym i postępowaniu cywilnym, prawie 



administracyjnym, prawie dotyczącym ochrony zabytków i opiece nad zabytkami, postępowaniu 

administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dysponować w całym okresie obowiązywania Umowy osobami, o 

których mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. 

6. W razie konieczności zmiany składu zespołu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować o tym Zamawiającego na piśmie, podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawiając 

Zamawiającemu propozycję nowej osoby do akceptacji wraz z informacją o jej uprawnieniach do 

świadczenia usług prawnych, kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Zamawiający w terminie 

7 dni od dnia otrzymania takiej informacji wyrazi akceptację wobec takiej osoby albo sprzeciwi się 

włączeniu jej w skład zespołu Wykonawcy, jeżeli uprawnienia do świadczenia usług prawnych, 

kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe nowej osoby wskazanej przez Wykonawcę będą niższe 

niż określone w SWZ lub niższe niż osoby zastępowanej. Brak odpowiedzi Zamawiającego w tym 

terminie będzie uważany za akceptację zaproponowanej przez Wykonawcę nowej osoby w zespole 

Wykonawcy. Wykonawca zapewni niezwłoczne wdrożenie nowej osoby w zespole Wykonawcy we 

wszelkie aspekty wykonania usług, prowadzony proces inwestycyjny oraz specyfikę inwestycji. 

Zmiana składu zespołu Wykonawcy, zaakceptowana przez Zamawiającego, nie wymaga zmiany 

Umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca wycofa z zespołu Wykonawcy osobę skierowaną do wykonania Umowy, a 

Zamawiający nie zaakceptuje proponowanej nowej osoby w zespole Wykonawcy ze względu na to, 

iż uprawnienia do świadczenia usług prawnych, kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe nowej 

osoby wskazanej przez Wykonawcę będą niższe niż określone w SWZ lub niższe niż osoby 

zastępowanej, Zamawiający - po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego 

14-dniowego terminu do wskazania osoby o wymaganych w SWZ uprawnieniach do świadczenia 

usług prawnych, kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym - będzie miał prawo do odstąpienia od 

Umowy (wypowiedzenia Umowy bez okresu wypowiedzenia) w części, w jakiej Umowa nie została 

jeszcze wykonana, w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego 

Wykonawcy do wskazania osoby o wymaganych w SWZ uprawnieniach do świadczenia usług 

prawnych, kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

8. Do zadań zastrzeżonych dla prawnika-koordynatora należy pełnienie funkcji przedstawiciela 

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, osobiste koordynowanie i nadzorowanie pracy osób 

świadczących usługi w ramach kompleksowej obsługi prawnej inwestycji, pełnienie cotygodniowych 

stałych dyżurów w siedzibie Zamawiającego oraz utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z 

Zamawiającym. 

9. Zadania zastrzeżone dla prawnika-koordynatora mogą być wykonywane czasowo przez prawnika-

zastępcę koordynatora podczas usprawiedliwionej nieobecności prawnika-koordynatora w 

przypadkach określonych w OPZ, a za zgodą Zamawiającego - przez inną osobę zaakceptowaną 

przez Zamawiającego. 

 

§ 9. 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy wykona osobiście w całości* / osobiście, zaś w 

zakresie następujących części Przedmiotu Umowy przy pomocy następujących podwykonawców*: 

1) …………………………… przy pomocy podwykonawcy: ……………………………………… 

2) …………………………… przy pomocy podwykonawcy: ……………………………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do wykonania Umowy podać nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w wykonanie usług, jeżeli są 

już znani. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w 

odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także 

przekazać wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację usług. 



3. W razie korzystania z podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany do starannego wyboru 

podwykonawcy spośród podmiotów posiadających odpowiednią zdolność zawodową zapewniającą 

należyte wykonanie Umowy. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego, 

nie krótszym niż 14 dni, zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dopełni w terminie obowiązku zastąpienia podmiotu, o którym mowa w ust. 4, 

innym podmiotem lub podmiotami, ani nie wykaże, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy 

(wypowiedzenia Umowy bez okresu wypowiedzenia) w części, w jakiej Umowa nie została jeszcze 

wykonana, w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu terminu zastąpienia podmiotu, o którym 

mowa w ust. 4, innym podmiotem lub podmiotami, lub wykazania, że Wykonawca samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. Zmiana podwykonawcy nie wymaga zmiany Umowy. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli, pracowników oraz osób trzecich, którymi podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca się posługuje przy wykonaniu usług, jak za własne działania lub zaniechania. 

 

§ 10. 

Wynagrodzenie 

 

1. Łączna wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie Umowy zgodnie z ofertą 

Wykonawcy wynosi ………… zł netto powiększone o należny na podstawie obowiązujących 

przepisów podatek VAT według stawki …………% w wysokości ……………… zł, tj. 

………………………… zł brutto. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 składa się z części określonych w ust. 3 i 4. 

3. Za wykonanie zamówienia zasadniczego (gwarantowanego) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy: 

1) za usługi obsługi prawnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

nadzoru inwestorskiego (inżyniera kontraktu) - ………………… zł netto powiększone o należny 

na podstawie obowiązujących przepisów podatek VAT według stawki …………% w wysokości 

……………… zł, tj. ………………………… zł brutto; 

2) za usługi obsługi prawnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane dotyczące „Modernizacji zabytkowych obiektów oraz budowy sali koncertowej przy 

ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii” (część A) - ………………… zł netto powiększone 

o należny na podstawie obowiązujących przepisów podatek VAT według stawki …………% w 

wysokości ……………… zł, tj. ………………………… zł brutto; 

3) za usługi obsługi prawnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

projektowe dotyczące drogi 1.KDDPJ - ………………… zł netto powiększone o należny na 

podstawie obowiązujących przepisów podatek VAT według stawki …………% w wysokości 

……………… zł, tj. ………………………… zł brutto; 

4) za usługi bieżącej obsługi prawnej zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowych 

obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii” 



(część A) przez okres 48 miesięcy - ………………… zł netto powiększone o należny na 

podstawie obowiązujących przepisów podatek VAT według stawki …………% w wysokości 

……………… zł, tj. ………………………… zł brutto. 

4. Za wykonanie zamówienia opcjonalnego Zamawiający - pod warunkiem skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji - zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy: 

1) w ramach opcji nr 1 - za usługi obsługi prawnej postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę wyposażenia scenicznego do obiektów Sinfonii Varsovii - 

………………… zł netto powiększone o należny na podstawie obowiązujących przepisów 

podatek VAT według stawki …………% w wysokości ……………… zł, tj. …………… zł brutto; 

2) w ramach opcji nr 2 - za usługi obsługi prawnej postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę mebli i wyposażenia biurowego przeznaczonych do pomieszczeń w 

obiektach Sinfonii Varsovii - ………………… zł netto powiększone o należny na podstawie 

obowiązujących przepisów podatek VAT według stawki …………% w wysokości ……………… 

zł, tj. ………………………… zł brutto. 

 

§ 11. 

Wynagrodzenie częściowe 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie usług obsługi prawnej poszczególnych postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego objętych zamówieniem zasadniczym (gwarantowanym), o których mowa 

w § 10 ust. 3 pkt 1-3, płatne będzie w następujących częściach: 

1) po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w ramach danego postępowania - 20% 

wynagrodzenia za usługi obsługi prawnej danego postępowania; 

2) po opublikowaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach danego 

postępowania - 40% wynagrodzenia za usługi obsługi prawnej danego postępowania; 

3) po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego w ramach danego postępowania - 40% 

wynagrodzenia za usługi obsługi prawnej danego postępowania. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie usług bieżącej obsługi prawnej zadania inwestycyjnego objętych 

zamówieniem zasadniczym (gwarantowanym), o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 4, płatne będzie za 

miesięczne okresy rozliczeniowe, w 48 równych comiesięcznych częściach - każda część po 

………… zł netto powiększone o należny na podstawie obowiązujących przepisów podatek VAT 

według stawki …………% w wysokości ……………… zł, tj. ………………………… zł brutto. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie usług obsługi prawnej poszczególnych postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego objętych zamówieniem opcjonalnym, o których mowa w § 10 ust. 4 pkt 1 i 

2, płatne będzie - pod warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji - w 

następujących częściach: 

1) po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w ramach danego postępowania - 20% 

wynagrodzenia za usługi obsługi prawnej danego postępowania; 

2) po opublikowaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach danego 

postępowania - 40% wynagrodzenia za usługi obsługi prawnej danego postępowania; 

3) po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego w ramach danego postępowania - 40% 

wynagrodzenia za usługi obsługi prawnej danego postępowania. 

 

§ 12. 

Zasady zapłaty wynagrodzenia 

 

1. Wynagrodzenie określone w Umowie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty 

Wykonawcy związane z wykonaniem Umowy, w tym koszty przejazdów związanych z 

wykonywaniem Umowy poza miejsce prowadzenia działalności przez Wykonawcę, koszty 

zastępstwa Zamawiającego w ramach postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą, postępowań 

administracyjnych, sądowych lub sądowoadministracyjnymi oraz wynagrodzenie za przeniesienie 

na Zamawiającego praw, zezwoleń i upoważnień do korzystania z Utworów na wszystkich polach 

eksploatacji określonych w niniejszej Umowie oraz własności nośników, na których Utwory 



utrwalono. Koszty sądowe, opłaty administracyjne i opłaty skarbowe związane z postępowaniami 

przed Krajową Izbą Odwoławczą, postępowaniami administracyjnymi, sądowymi lub 

sądowoadministracyjnymi ponosi Zamawiający. 

2. W ramach wynagrodzenia za usługi obsługi prawnej danego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawca zobowiązuje się świadczyć obsługę prawną postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego do momentu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z 

wybranym wykonawcą, a jeżeli - na skutek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego - zajdzie konieczność jego powtórzenia, Wykonawca zobowiązany jest w ramach tego 

wynagrodzenia zapewnić obsługę prawną powtarzanych postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego bez dodatkowego wynagrodzenia do czasu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, 

chyba że Zamawiający definitywnie odstąpi od powtarzania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

3. W przypadku gdyby w ramach postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą, postępowań 

administracyjnych, sądowych lub sądowoadministracyjnych właściwy organ lub sąd zasądził na 

rzecz Zamawiającego zwrot kosztów zastępstwa prawnego z tytułu zastępowania Zamawiającego 

przez Wykonawcę lub osobę, którą Wykonawca skierował do realizacji Umowy, koszt te są należne 

Zamawiającemu, a gdyby koszty te zostały wpłacone na rachunek Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie przekazać je w całości na rzecz Zamawiającego. 

4. Poszczególne części wynagrodzenia płatne będą z dołu, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia wykonania danej części Przedmiotu Umowy i doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury dokumentującej wynagrodzenie za daną część 

Przedmiotu Umowy. W przypadku doręczenia faktury przed wykonaniem danej części Przedmiotu 

Umowy objętej fakturą, termin płatności wynagrodzenia liczony będzie od dnia wykonania danej 

części Przedmiotu Umowy objętej fakturą. 

5. Dla potrzeb rozliczenia wynagrodzenia za usługi bieżącej obsługi prawnej inwestycji, o którym 

mowa w § 10 ust. 3 pkt 4, przyjmuje się, że okres rozliczeniowy obejmuje okres miesiąca - 

każdocześnie - od dnia ……… do dnia ……… 

6. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie 

elektronicznej (e-faktura w pdf.) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

…………………… zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień skutecznego obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest* / nie jest* zarejestrowany jako podatnik podatku VAT czynny. 

9. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego może nastąpić z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (split payment). 

10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę do dokonania 

płatności. 

11. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy do dokonania płatności 

będzie rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług, ujętym w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazany przez Wykonawcę rachunek 

rozliczeniowy nie jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ujętym w wykazie podmiotów prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą 

wynagrodzenia do czasu ujawnienia rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

13. Zamawiający nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji, w tym odsetek za opóźnienie, za 

okres, w którym nie dokonał zapłaty wynagrodzenia z uwagi na brak rachunku rozliczeniowego 

Wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

§ 13. 

Prawa autorskie  



 

1. Strony ustalają, że ilekroć w wyniku wykonania Umowy powstanie utwór w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca zobowiązuje 

się nabyć od twórców Utworów nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Utworów, prawa do 

wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworów oraz upoważnienia do 

wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów, tak aby możliwe było przeniesienie przez 

Wykonawcę tych praw, zezwoleń i upoważnień na Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową. 

2. Z chwilą ustalenia Utworów, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej „Utworami”, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa od Wykonawcy autorskie prawa majątkowe 

do Utworów wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw 

zależnych do Utworów, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w 

szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i wytwarzanie dowolną techniką 

nieograniczonej ilości egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową, w dowolnym systemie 

lub formacie, na wszelkich nośnikach, w szczególności na nośnikach cyfrowych, dyskach, 

kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy Utworów; 

3) w zakresie rozpowszechniania Utworów w inny sposób niż określony w pkt 2 – publiczne 

wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w 

sieci Internet i w sieciach komputerowych, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - w 

jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie. 

3. Wykonawca zezwala na wyłączne wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych do Utworów 

oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do 

Utworów – w zakresie obejmującym dowolne opracowanie Utworów oraz rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań Utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej 

Umowie. 

4. Wykonawca - w imieniu twórców Utworów - upoważnia Zamawiającego oraz osoby trzecie 

korzystające z Utworów za zgodą Zamawiającego do wykonywania praw osobistych do Utworów w 

zakresie prawa do: oznaczenia Utworów nazwiskiem twórcy albo do udostępniania ich anonimowo, 

nienaruszalności treści i formy Utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania, decydowania o 

pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z 

Utworów. Wykonawca zapewnia, że ani Wykonawca, ani twórcy Utworów nie będą wykonywać 

wobec Utworów autorskich praw osobistych. 

5. Przenoszone prawa uprawniają Zamawiającego do wyłącznego korzystania z Utworów, w całości 

lub dowolnie wybranych fragmentach, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, na 

terytorium całego świat, oraz do rozporządzania prawami, zezwoleniami i upoważnieniami do 

korzystania z Utworów nabytymi na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, w tym do 

udzielania licencji na korzystanie z Utworów. 

6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian w Utworach, w tym na dokonywanie 

adaptacji, tłumaczeń, sporządzania wersji obcojęzycznych, skrótów, cięć, korekt, przemontowań, 

modyfikowania całości lub fragmentów Utworów oraz łączenia ich z innymi utworami. 

7. Z chwilą przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów przechodzi na 

Zamawiającego własność egzemplarzy Utworów i nośników, na których Utwory utrwalono. 

8. Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechniania, ani wykorzystywania Utworów. 

9. Przejście na Zamawiającego praw, zezwoleń i upoważnień do korzystania z Utworów określonych 

w niniejszej Umowie następuje z chwilą przekazania Utworów Zamawiającemu, bez potrzeby 

składania przez Strony odrębnych oświadczeń. 

10. Wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego praw, zezwoleń i upoważnień do korzystania 

z Utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych w Umowie oraz własności nośników, na 

których Utwory utrwalono, zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 10. 



11. Wykonawca oświadcza, że Utwory będą wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych, w tym 

wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a korzystanie z Utworów przez Zamawiającego oraz 

upoważnione przez niego osoby trzecie nie będzie naruszać praw własności intelektualnej, w tym 

praw autorskich osób trzecich. 

12. W razie skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego w związku 

z korzystaniem z praw, zezwoleń i upoważnień do korzystania z Utworów nabytych na podstawie 

niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności w 

związku z podniesionymi roszczeniami, wstąpić do ewentualnego postępowania w miejsce lub po 

stronie Zamawiającego oraz naprawić szkodę poniesioną przez Zamawiającego, w tym zaspokoić 

uzasadnione roszczenia osoby trzeciej kierowane wobec Zamawiającego oraz koszty sądowe i 

udokumentowane koszty obrony przed takimi roszczeniami poniesione przez Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Informacje poufne 

 

1. Wszelkie informacje, nieujawnione przez Zamawiającego do wiadomości publicznej, udostępnione, 

przekazane lub w inny sposób uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonaniem Umowy lub 

w czasie jej obowiązywania, a dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającego lub 

Inwestycji, są informacjami poufnymi. 

2. Niezależnie od obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze 

oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Wykonawca zobowiązuje się zachować w 

tajemnicy i nie ujawniać informacji poufnych osobom trzecim, ani bezpośrednio, ani pośrednio, bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że do 

ujawnienia informacji poufnych Wykonawca jest zobowiązany na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa lub nakazu wydanego przez uprawniony organ władzy publicznej. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o 

ujawnieniu informacji poufnych ze wskazaniem zakresu ujawnionych informacji oraz podmiotu na 

rzecz którego ujawnienie to nastąpiło oraz ujawnienia tylko takiej części informacji poufnych i tylko 

w takiej formie, jaka jest wymagana przepisami prawa lub wynika z nakazu wydanego przez 

uprawniony organ władzy publicznej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji poufnych w innym celu niż związany z 

wykonaniem Umowy i tylko w zakresie koniecznym do należytego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zobowiązania wszystkich osób, którymi posługuje się przy 

wykonaniu Umowy, w tym podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz wszystkich innych 

osób, które mogą za pośrednictwem Wykonawcy wejść w posiadanie informacji poufnych, do 

zachowania poufności co najmniej w zakresie określonym niniejszą Umową. 

5. Zobowiązanie Wykonawcy i innych osób określonych w ust. 4 do zachowania poufności obowiązuje 

zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

z jakiejkolwiek przyczyny. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których 

mowa w ust. 2-4, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć od 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 5.000 zł za każde naruszenie zobowiązania określonego w 

ust. 2-4. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

 

§ 15. 

Zatrudnienie pracowników 

 

1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiązani są do zatrudniania zaangażowanych do 

wykonania niniejszej Umowy osób wykonujących czynności administracyjne (pomocnicze) 

związane ze świadczeniem usług obsługi prawnej na podstawie stosunku pracy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, o ile osoby takie zostaną przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę zaangażowane oraz jeżeli wykonanie tych czynności polega na 



wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy. 

2. W celu weryfikacji zatrudniana przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę tego wymogu. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do żądania:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika wraz 

z zakresem obowiązków pracownika; 

4) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

zatrudnionego pracownika do ubezpieczeń społecznych, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty określone w ust. 2 w terminie 

do 7 dni do dnia ich zażądania przez Zamawiającego. Nieprzedłożenie w terminie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów określonych w ust. 2 traktowane będzie jako 

niewykonanie obowiązku zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób, o których mowa w ust. 1. 

4. W razie braku zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób, o których mowa w ust. 1, lub braku udokumentowania przez Wykonawcę zatrudniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1, 

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2.000 zł za każdą taką osobę 

wykonującą czynności określone w ust. 1 w danym miesiącu kalendarzowym. 

 

§ 16. 

Zmiany wynagrodzenia 

 

1. Strony ustalają wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) 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; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, która ma wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

zmienione (zwiększone lub zmniejszone) odpowiednio do wpływu zmiany stawki podatku od 

towarów i usług lub podatku akcyzowego na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W 

razie zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie netto Wykonawcy pozostanie bez 

zmian, natomiast zmianie ulegnie stawka i kwota podatku od towarów i usług, a w ich następstwie 

wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W razie zmiany stawki podatku akcyzowego 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany podatku akcyzowego. 

3. W przypadku zmiany 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, która ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) 

odpowiednio do wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 



minimalnej stawki godzinowej, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku 

określonym w zdaniu poprzednim zmiana wynagrodzenia Wykonawcy polegać będzie na 

uwzględnieniu skutków finansowych zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, w tym kosztów pochodnych w zakresie składek na 

ubezpieczenie społeczne finansowanych przez Wykonawcę, poprzez odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia netto, a w konsekwencji wynagrodzenia brutto Wykonawcy o koszty spowodowane 

zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej. Przy obliczaniu wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej na koszty Wykonawcy zostaną uwzględnione wyłącznie 

zmiany wynagrodzeń tych pracowników i zleceniobiorców oraz kosztów pochodnych w zakresie 

składek na ubezpieczenie społeczne, których Wykonawca zaangażował do wykonania Umowy i 

wynagradzanych według minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalną stawką godzinową, 

a którym Wykonawca zobowiązany był zmienić wynagrodzenie w celu dostosowania 

wynagrodzenia do zmienionej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej. Przy obliczaniu wpływu zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na koszty Wykonawcy nie 

będą uwzględniane zmiany wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców Wykonawcy, w stosunku 

do których Wykonawca nie miał obowiązku dostosowania ich wynagrodzeń do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej oraz pracowników i 

zleceniobiorców Wykonawcy, których Wykonawca nie angażuje do wykonania Umowy. 

4. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia 

zdrowotne, która ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) odpowiednio do wpływu zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim zmiana 

wynagrodzenia Wykonawcy polegać będzie na uwzględnieniu skutków finansowych zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne poprzez odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia netto, a w konsekwencji wynagrodzenia brutto Wykonawcy o koszty spowodowane 

zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne. Przy obliczaniu 

wpływu zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne na koszty 

Wykonawcy zostaną uwzględnione wyłącznie zmiany dotyczące zasad podlegania tym 

ubezpieczeniom przez Wykonawcę oraz jego pracowników i innych osób zaangażowanych do 

wykonania Umowy, w stosunku do których zaszła konieczność zmiany składek składki na 

ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, a które objęły Wykonawcę oraz jego 

pracowników i inne osoby zaangażowane do wykonania Umowy. Przy obliczaniu wpływu zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne nie będą uwzględniane 

osoby, które nie biorą udziału w wykonaniu Umowy. 

5. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

która ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) odpowiednio do wpływu zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim zmiana 

wynagrodzenia Wykonawcy polegać będzie na uwzględnieniu skutków finansowych zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych poprzez odpowiednią zmianę 



wynagrodzenia netto, a w konsekwencji wynagrodzenia brutto Wykonawcy o koszty spowodowane 

zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Przy 

obliczaniu wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, na koszty Wykonawcy zostaną uwzględnione wyłącznie zmiany kosztów dotyczących 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, leżących po stronie Wykonawcy (finansowych przez 

Wykonawcę) w odniesieniu do Wykonawcy oraz jego pracowników i innych osób zaangażowanych 

do wykonania Umowy. Przy obliczaniu wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, nie będą uwzględniane osoby, które nie biorą udziału w 

wykonaniu Umowy. 

6. W przypadku wystąpienia zmian określonych w ust. 1 każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z żądaniem zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy, podając 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne wpływu zmian określonych w ust. 1 na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz wyliczenie wpływu zmian określonych w ust. 1 na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na 

podstawie aneksu do Umowy i będzie obowiązywać od dnia, w którym zmiany określone w ust. 1 

wpłynęły na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

  



 

§ 17. 

Waloryzacja wynagrodzenia 

 

1. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przez zmianę kosztów 

rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) w przypadku, gdy 

zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, zwanego dalej „wskaźnikiem 

GUS”, wyniesie co najmniej 3%. 

3. Pierwsza zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 

pierwszego 12-miesięcznego okresu wykonywania Umowy, a kolejne zmiany wynagrodzenia 

następować będą nie wcześniej niż po upływie poszczególnych kolejnych 12-miesięcznych okresów 

wykonywania Umowy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi odpowiednio 

do zmiany (wzrostu lub spadku) kosztów Wykonawcy związanych z wykonaniem Umowy jednak nie 

więcej niż wynosi zmiana wskaźnika GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Maksymalna wartość 

zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, jaką dopuszcza Zamawiający, po upływie każdego 

kolejnego 12-miesięcznego okresu wykonywania zamówienia, ustalana w oparciu o wskaźnik GUS, 

nie będzie wyższa niż 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, a łącznie 

za cały okres obowiązywania Umowy nie będzie wyższa niż 10% wartości wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 10 ust. 1. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca lub Zamawiający przedstawia drugiej stronie 

umowy wniosek o zmianę umowy w związku ze zmianą kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, wskazując w nim wpływ zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia. 

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn określonych w ust. 1 nastąpi na podstawie aneksu 

do umowy. 

7. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia z powodu zmiany kosztów związanych z realizacją 

zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania 

Zamawiającemu dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy poprzez 

przedłużenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy oraz kopii zmiany umowy 

zawartej z podwykonawcą oraz dowodów zapłaty podwykonawcy zmienionego wynagrodzenia. 

9. W razie przez braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, Zamawiający 

może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek braku zapłaty 

lub nieterminowej zapłaty Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8. 

 

§ 18. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, podwykonawców i inne 

osoby zaangażowane przez Wykonawcę do wykonania Umowy lub wskutek czynu niedozwolonego 

- na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz w niniejszej Umowie. 



2. W przypadku nienależytego wykonania Umowy Zamawiający może obniżyć wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości odpowiadającej należycie wykonanym czynnościom.  Nie 

uchybia to innym uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z obowiązujących przepisów prawa 

oraz z postanowień Umowy, w szczególności prawu do naliczenia kar umownych określonych w 

Umowie oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania Umowy. 

3. W razie nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

Umowy, w szczególności w razie braku pełnienia stałego dyżuru w siedzibie Zamawiającego przez 

właściwą osobę, niewykonania dodatkowego dyżuru przez właściwą osobę na żądanie 

Zamawiającego, braku udziału właściwej osoby w spotkaniu lub naradzie na żądanie 

Zamawiającego, Zamawiający może także obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2.000 

zł za każdy przypadek nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. W razie zwłoki Wykonawcy w terminowym wykonaniu któregokolwiek z zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z Umowy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 300 

zł za każdy dzień zwłoki. 

5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę z przyczyn leżących 

po jego stronie Zamawiający może zlecić osobie trzeciej wykonanie takiej usługi na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy oraz obciążyć Wykonawcę kosztami takiego wykonania. 

6. W razie wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, lub 

wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę bez ważnej przyczyny, Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1.  

7. Zapłata którejkolwiek z kar umownych określonych w Umowie nie wyłącza prawa Zamawiającego 

do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na 

zasadach ogólnych. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 50% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

 

§ 19. 

Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z 

Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10.000.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia. 

2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w ust. 1 stanowią załącznik nr … do Umowy 

3. Jeżeli ubezpieczenie wygasa w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się do uzyskania nowego lub do przedłużenia istniejącego ubezpieczenia tak, aby okres 

ubezpieczenia obejmował nieprzerwanie cały okres obowiązywania niniejszej Umowy zgodnie z 

warunkami określonymi w ust. 1. 

4. Wykonawca zobowiązuje się nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego 

ubezpieczenia przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest 

ubezpieczony w zakresie określonym w ust. 1 oraz niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o 

każdej zmianie w zakresie posiadanego przez Wykonawcę ubezpieczenia. 

 

 

§ 20. 

Siła wyższa 

 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy będące następstwem wystąpienia siły wyższej. 

2. Przez siłę wyższą, o której mowa w ust. 1, rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec. 



3. Strony zobowiązują się niezwłocznie powiadomić się o wystąpieniu siły wyższej mającej wpływ na 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. Strona, która nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy wskutek 

wystąpienia siły wyższej, zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań ograniczających 

skutki wystąpienia siły wyższej. 

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony zobowiązują się podjąć działania mające na celu 

ograniczenie skutków wystąpienia siły wyższej. 

 

§ 21. 

Okres obowiązywania Umowy 

 

Umowa została zawarta na czas określony 48 miesięcy: od dnia …………… r. do dnia ………… r. 

 

§ 22. 

Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy 

 

1. Umowa może zostać wypowiedziana w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach 

prawa oraz w przypadkach określonych w Umowie. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania wynikające z Umowy. 

Przed wypowiedzeniem Umowy Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do wykonania 

lub należytego wykonania jego zobowiązań i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może Umowę wypowiedzieć bez 

zachowania okresu wypowiedzenia. 

3. W szczególności Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w razie: 

1) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonania Umowy;  

2) nieposiadania przez Wykonawcę wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub nieprzedstawienia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada wymagane 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia; 

3) wyrządzenia szkody Zamawiającemu; 

4) ujawnienia informacji poufnych osobie trzeciej niezgodnie z postanowieniami Umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP; 

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP; 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§ 23. 

Ograniczenie zakresu Umowy 

 

1. W przypadku, gdy przed upływem terminu obowiązywania niniejszej Umowy Zamawiający zakończy 

realizację inwestycji, której dotyczą świadczone przez Wykonawcę usługi bieżącej obsługi prawnej, 

Zamawiający może skorzystać z prawa do jednostronnego ograniczenia zakresu Przedmiotu 



Umowy obejmującego usługi bieżącej obsługi prawnej inwestycji poprzez skrócenie okresu 

obowiązywania Umowy w tym zakresie o nie więcej niż 12 miesięcy. 

2. W celu skorzystania przez Zamawiającego z prawa, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający złoży 

oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy - w części obejmującej świadczenie przez Wykonawcę 

usług bieżącej obsługi prawnej inwestycji - z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec danego miesięcznego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 12 ust. 5. 

3. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa, o którym mowa w ust. 1, spowoduje odpowiednie 

zmniejszenie wysokości wynagrodzenia za usługi bieżącej obsługi prawnej inwestycji o kwotę 

stanowiącą iloczyn poszczególnych miesięcznych części wynagrodzenia, o których mowa w § 11 

ust. 2, oraz liczby miesięcy, o którą Zamawiający ograniczy zakres zamówienia, jednakże nie więcej 

niż o 12 miesięcy. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 

zwolniony będzie z obowiązku świadczenia usług bieżącej obsługi prawnej inwestycji, a 

Zamawiający zwolniony będzie z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za te usługi - w zakresie 

objętym ograniczeniem zakresu Umowy. 

5. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa, o którym mowa w ust. 1, nie ma wpływu na 

zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy dotyczące obsługi niezakończonych postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

6. W związku z prawem Zamawiającego do ograniczenia zakresu zamówienia, o którym mowa w 

ust. 1, Strony ustalają, że minimalny zakres zamówienia zasadniczego (gwarantowanego) obejmuje 

obsługę prawną postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 

1-3, oraz świadczonych przez Wykonawcę usług bieżącej obsługi prawnej inwestycji w okresie 

wynoszącym co najmniej 36 miesięcy. 

 

§ 24. 

Zmiana Umowy 

 

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

być dokonane w granicach określonych art. 455 ust. 1 Ustawy.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w przypadkach określonych w 

przepisach prawa oraz w razie: 

1) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa – w zakresie wynikającym ze zmienionych przepisów prawa; 

2) zaistniałych rozbieżności lub niejasności w treści Umowy, których nie można usunąć w inny 

sposób – poprzez wprowadzenie zmian doprecyzowujących treść Umowy i zapewniających jej 

jednoznaczną interpretację;  

3) odpowiedniego wydłużenia terminów ramowego harmonogramu inwestycji określonego w OPZ 

z przyczyn niezależnych od Stron lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 

odpowiednio o czas trwania przyczyny powodującej konieczność wydłużenia terminów 

ramowego harmonogramu inwestycji; 

4) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, o ile zmiany te nie naruszają postanowień art. 

454 ust. 2 PZP; 

5) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności ze strony właściwych organów, 

które nie są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 

odpowiednio o czas trwania opóźnienia w dokonaniu określonych czynności ze strony 

właściwych organów; 

6) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 20 powodującej konieczność wstrzymania lub 

zawieszenia wykonywania Umowy poprzez zmianę terminów lub sposobu realizacji Umowy - 

odpowiednio o czas trwania siły wyższej lub w sposób zapobiegający skutkom wystąpienia siły 

wyższej. 

3. Zmiana Zlecenia, w tym terminu wykonania usługi objętej Zleceniem, nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 25. 



Zawiadomienia 

 

1. O ile w Umowie nie wskazano inaczej, wszelkie zawiadomienia, uzgodnienia i ustalenia pomiędzy 

Stronami w związku z wykonaniem Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Korespondencja taka będzie doręczana drugiej Stronie osobiście za potwierdzeniem odbioru albo 

listem poleconym lub kurierem na następujące adresy: 

1) dla Zamawiającego: …………………………………… 

2) dla Wykonawcy: …………………………………… 

2. Jeżeli Umowa dopuszcza dokonywanie zawiadomień, uzgodnień lub ustaleń za pomocą poczty 

elektronicznej lub faxem, korespondencja taka będzie doręczana drugiej Stronie na następujące 

adresy: 

1) dla Zamawiającego: …………………………………… 

2) dla Wykonawcy: …………………………………… 

3. Strony są zobowiązane niezwłocznie potwierdzać odbiór poczty elektronicznej i faxu na wyraźne 

żądanie którejkolwiek ze Stron. 

4. W razie zmiany danych określonych w ust. 1 lub 2, Strona, której zmiana dotyczy, niezwłocznie 

zawiadomi drugą Stronę o zmianie danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności; w 

przeciwnym razie doręczenia dokonane zgodnie z danymi zawartymi w ust. 1 i 2 będą uznane za 

skuteczne. Zmiana danych zawartych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany Umowy.  

5. Prawnik-koordynator, prawnik-zastępca koordynatora lub inna osoba świadcząca usługi w siedzibie 

Zamawiającego jest uprawniona i zobowiązana do osobistego odbioru zawiadomień, oświadczeń 

lub informacji od Zamawiającego. 

 

§ 26. 

Ochrona danych osobowych 

 

1. W zakresie, w jakim wykonanie Umowy wiązać się będzie z przetwarzaniem danych osobowych, 

Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych zostanie uregulowane w zawartej przez Strony 

odrębnej umowie, jeżeli zawarcie takiej umowy będzie wymagane. 

 

§ 27. 

Zakaz cesji 

 

Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej, 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie 

wyłącza to prawa Wykonawcy do posługiwania się podwykonawcami zgodnie z postanowieniami 

Umowy. 

 

§ 28. 

Załączniki 

 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

1) załącznik nr 1 - kopia odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Zamawiającego; 

2) załącznik nr 2 - wydruk z CEIDG*/KRS*/……………* Wykonawcy; 

3) załącznik nr 3 - Specyfikacja Warunków Zamówienia 

4) załącznik nr 4 - oferta Wykonawcy; 

5) …………………………… 

 

§ 29. 



Postanowienia końcowe 

 

1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa wspólnotowego i prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny oraz ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku prawnego objętego Umową Strony poddają rozstrzygnięciu 

sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

* wybrać właściwe i ewentualnie uzupełnić 


