
Załącznik nr 2 do SIWZ  
 

Istotne postanowienia umowa 
 
 

zawarta w dniu …………….………….… 2018 r. w ……………………,  
 
pomiędzy Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………..  
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 
reprezentowaną/reprezentowanym przez:  
……………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Strony zawierają Umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).  

 
§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i publikacja cyklu artykułów sponsorowanych na co 
najmniej 6-ciu portalach najbardziej poczytnych mediów w woj. podlaskim; 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i publikacji 40 artykułów 
na co najmniej 6-ciu portalach najbardziej poczytnych mediów w woj. podlaskim od 
…………………………………. zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zakres zamówienia obejmuje napisanie artykułów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 
wynikającymi z wymogów opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i 
publikację na portalach informacyjnych w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 
Każdy artykuł posiadał będzie nie więcej niż 10 000 znaków tekstu ze spacjami (min. 7 000 
znaków), zawierał nie mniej niż 2 i nie więcej niż 5 odnośników hipertekstowych 
podlinkowujących strony WWW (wskazane przez Zamawiającego). 

4. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia możliwości 
stałego kontaktu z Zamawiającym (drogą mailową i/lub telefoniczną) w zakresie działań 
realizowanych przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej, bieżącej współpracy z Zamawiającym zwłaszcza w 
zakresie doboru tematyki artykułów, akceptacji treści artykułów oraz ustalania terminów 
publikacji.  

6. Wykonawca będzie przekazywać każdy artykuł do akceptacji Zamawiającego przed 
publikacją. W przypadku akceptacji artykułu w formie przekazanej przez Wykonawcę, 
Zamawiający wyrazi zgodę na publikację wysyłając każdorazowo wiadomość elektroniczną z 
potwierdzeniem. W imieniu Zamawiającego potwierdzenie zgody na publikację zostanie 
dokonane przez pracownika ………………………………………. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania do akceptacji artykułów nie później niż na dwa 
dni robocze przed uzgodnionym terminem publikacji, a w szczególnych przypadkach w 
przeddzień publikacji do godziny 12.00. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 



poprawienia artykułów w przypadku uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. Uwagi zostaną 
przekazane drogą elektroniczną na adres ……………………………………………. 

8. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać akceptację Zamawiającego przed publikacją artykułów. 
9. Wykonawca zobowiązany jest opublikować zaakceptowany przez Zamawiającego artykuł w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
10. W każdym artykule zostanie umieszczony logotyp UE,  Regionalnego Programu 

Operacyjnego, województwa podlaskiego przekazany przez Zamawiającego. 
11. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto do podjęcia 

następujących działań: 
a. Opracowania projektów graficznych poszczególnych artykułów sponsorowanych; 
b. Adaptacji artykułów sponsorowanych przygotowanych przez Wykonawcę do 

wymogów technicznych nośnika; 
c. Przekazania artykułów do wydawcy, nadzór nad emisją; 
d. Przedstawienia szczegółowego planu kampanii online wraz z wykazem propozycji 

regionalnych portali informacyjnych do akceptacji Zamawiającego. 
e. Wykonawca zagwarantuje dziennikarza, który będzie opracowywał treści 

poszczególnych artykułów w porozumieniu z Zamawiającym. 

12. W terminie do 5 dni roboczych od publikacji ostatniego artykułu Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu raport ze zrealizowanych działań uwzględniający w szczególności: nazwę 
artykułu i termin publikacji, bezpośredni link do artykułu, ilość odwiedzin artykułu, a także 
potwierdzenia zrealizowania działań wskazanych w ust. 11 niniejszej umowy. Raport 
przekazany będzie w formie elektronicznej. 

13. Zamawiający wyraża zgodę na bezterminowe wykorzystanie przez Wykonawcę w swoim 
portfolio (strona www Wykonawcy, materiały drukowane, social media), informacji o 
zrealizowanej umowie. 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w okresie ……………………………….. 

2. Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony między Stronami w ciągu 14 dni od dnia 
zawarcia Umowy, na zasadach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością wymaganą 
przy realizacji tego typu usług, dotyczących opracowania, wydania i publikacji promującej 
szkolnictwo zawodowe. 

§ 3. 

1. Wykonawca przenosi bez ograniczeń na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
wszystkich materiałów wykorzystanych w wersji papierowej i elektronicznej artykułów, 
określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 r., poz. 666 z 
późn. zm.).  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
wersji papierowej i elektronicznej artykułów  będących przedmiotem zamówienia, w 
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw 
autorskich, w tym w szczególności: grafika, koncepcja, myśl autorska itp. przygotowane w 
ramach niniejszej umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób 
trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w 
szczególności praw autorskich innych osób.  



4. Zamawiający nabywa prawo do wykorzystywania do celów promocyjnych projektów 
cząstkowych powstałych w trakcie realizacji zamówienia, a także całości projektu. Razem z 
przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo 
udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z 
naruszenia praw własności intelektualnej oraz praw pokrewnych, w tym za nieprzestrzeganie 
przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z wykonaniem przedmiotu 
Umowy.  

6. Wykonawca zapewnia, że pokryje wszelkie wydatki wskutek roszczeń osób trzecich 
związanych z przysługującymi im majątkowymi prawami autorskim oraz wykorzystaniem 
praw zależnych, prawami własności intelektualnej oraz prawami pokrewnymi.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy, nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich i przekaże majątkowe prawa autorskie Zamawiającemu w stanie 
wolnym od obciążeń tych osób.  

§ 4. 

1. Z realizacji każdej publikacji artykułu  strony sporządzą protokół odbioru.  

2. Protokół zostanie przygotowany przez Zamawiającego i przekazany do podpisu Wykonawcy.  

3. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego są:  

1) ……………………………………………………………………………….. lub  

2) ………………………………………………………………………………..  

4. Protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy powinien zawierać w 
szczególności:  

1) datę i miejsce jego podpisania;  

2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania 
zamówienia;  

3) informację zawierającą wykaz i wartość utworów, które Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu na podstawie §3.  

5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2, Zamawiający zgłosi w protokole odbioru, jeżeli 
stwierdzi, że zamówienie wykonano w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiającego, 
wskazanymi w SOPZ.  

6. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz przekazanie Zamawiającemu wydruków         
z portali internetowych w których ukazał się artykuł sponsorowany, będzie podstawą do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

§ 5. 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie 
wyższej niż ……………… zł brutto (słownie: ……………………………….. złote), zgodnie z ofertą 
cenową Wykonawcy z dnia …………….2018 r. (stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy), płatne 
każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej przez Wykonawcę 
za każdy opublikowany artykuł. 

2. Kwota określona w ofercie Wykonawcy z dnia …………… 2018 r. zawiera wszystkie koszty jakie 
ponosi Zmawiający w związku z realizacją przedmiotu Umowy.  



3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności na podstawie poprawnie wystawionej 
faktury, w ciągu 14 dni od daty jej dostarczenia do siedziby zamawiającego, przelewem na 
wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy.  

4. Za datę płatności strony uznają dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu do 
banku prowadzącego rachunek Wykonawcy.  

5. W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony będzie od daty złożenia 
faktury korygującej.  

6. Fakturę należy wystawić na:  

7. Odbiorcą faktury będzie …………………………, na adres której należy dostarczyć fakturę.  

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ostatnią fakturę do Zamawiającego  najpóźniej do 
dnia ……………… roku.  

9. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia lub protokolarnie stwierdzonego 
wykonania złej jakości przedmiotu umowy, poprawienie nastąpi niezwłocznie, w terminie 
uzgodnionym przez strony, bez dodatkowego wynagrodzenia.  

§ 6. 

1. W przypadku nie opublikowania artykułu zatwierdzonego do publikacji w wyznaczonym 
terminie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w wysokości 3% wartości brutto przedmiotu umowy o którym mowa w § 5, ust. 1 
niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej publikacji pełnej treści 
artykułu  na tym samym portalu internetowym, w terminie zaakceptowanym przez 
Zamawiającego.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności w artykule wynikających z 
niezastosowania się do zapisów SOPZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 
wysokości 3% wartości brutto przedmiotu umowy o którym mowa w § 5, ust. 1 niniejszej 
umowy. Wykonawca zobowiązuje się do powtórnej i nieodpłatnej publikacji pełnej treści 
artykułu wraz z niezbędnym wyjaśnieniem na tym samym portalu internetowym, w terminie 
zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości opublikowanego artykułu 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3% wartości brutto 
przedmiotu umowy o którym mowa w § 5, ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje 
się do powtórnej i nieodpłatnej publikacji pełnej treści artykułu na tym samym portalu 
internetowym, w terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

4. Za opóźnienie w usunięciu pomyłki, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
5, ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.  

5. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zostanie naliczona kara 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.  

6. Wszystkie uwagi Zamawiającego dotyczące złej jakości lub niezgodności artykułów  będą 
niezwłocznie lub w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze przekazywane Zamawiającemu na 
adres e-mail: ……………………………………. .  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na 
zasadach ogólnych w przypadku, gdy kara umowna nie pokryła szkody poniesionej przez 
Zamawiającego, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę.  



8. Niezależnie od kary umownej Wykonawca zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody jakie 
Zamawiający poniesie w związku z uchybieniem ww. obowiązku.  

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 5, ust. 1 niniejszej umowy.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i jego 
pracownikom, osobom trzecim, spowodowane niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem usług będących przedmiotem niniejszej umowy, a także za powstałe w związku 
z wykonywaną przez niego usługą, jak również powstałe na skutek zdarzeń losowych z 
wyłączeniem zdarzeń występujących po stronie Zamawiającego.  

11. Skutki finansowe wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania usługi ponosić będzie 
Wykonawca.  

§ 7. 

1. Wykonawca oświadcza, że spełnia określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do 
wykonania umowy, ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji umowy.  

2. Wykonawca nie może powierzyć bez wiedzy Zamawiającego innemu podmiotowi wykonania 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze 
skutkiem natychmiastowym.  

4. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom realizację przedmiotu 
zamówienia niniejszej umowy wyłącznie w zakresie wskazanym w ofercie cenowej 
Wykonawcy z dnia ……………….. 2018 roku, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

5. Za działania lub zaniechania działań podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie 
zamówienia, odpowiada Wykonawca.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom 
trzecim danych i informacji, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy oraz dbałości o bezpieczeństwo danych, do których będzie miał dostęp.  

§ 8. 

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy w przypadku naruszenia 
istotnych zapisów niniejszej Umowy przez drugą stronę.  

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, w 
przypadku:  

1) trzykrotnie powtarzającego się nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,  

2) powtarzającej się trzykrotnie stwierdzonej protokolarnie, niskiej jakości przedmiotu 
umowy,  

3) powtarzających się, pomimo co najmniej dwóch monitów mailowych wysłanych na adres 
mailowy podany w § 6, ust. 6 niniejszej umowy, trudności w porozumieniu z Wykonawcą w 
zakresie merytorycznego, graficznego lub technicznego wykonania przedmiotu umowy,  

4) naruszenia istotnych postanowień niniejszej umowy lub zapisów Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej w sposób określony w niniejszym 
paragrafie Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za zrealizowaną część umowy 
odebraną przez Zamawiającego protokołem odbioru.  



4. W przypadku przeszkód w realizacji Umowy spowodowanych przez siłę wyższą, strony będą 
dążyły do polubownego, obopólnie korzystnego rozwiązania.  

5. Wypowiedzenie niniejszej umowy dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej 

      § 9. 

1. Strony zobowiązują się na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa  
w § 5 ust. 1 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, 

 jeżeli zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie z dniem wejścia w życie zmian 
przepisów powodujących zaistnienie przesłanek, o których mowa w ust. 1. 

3. 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, od dnia 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. 

4. 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. 

5. 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 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. 

6. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Zamawiający dokona 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, którą należy rozumieć jako sumę wzrostu kosztów 
Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania,  
w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia 
minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku 
osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

7. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Zamawiający dokona 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, którą należy rozumieć jako sumę wzrostu kosztów 
Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej 
Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z 
konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na 



umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z 
osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji 
pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy 
założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 
Strony, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących te zmiany do 30 dnia od 
dnia ich wejścia w życie, z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe 
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wynajmującego powinno ulec zmianie. 

9. 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 zamówienia,  
w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części 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 2, lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
świadczących Usługi, wraz z kwotami uiszczanych składek w części finansowanej przez 
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 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. 

10. 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,  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. 9 pkt 2. 

11. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona, 
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim uwzględnia 
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 
zmianie, albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

12. 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. 8. W takim przypadku przepisy ust. 9-11 oraz 13 stosuje się 
odpowiednio. 

13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia uwzględnienia 
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 10. 

1. Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności 
związane z realizacją zamówienia, polegające na przygotowaniu treści artykułów, były 
zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,  
w wymiarze czasu pracy zapewniającym właściwą realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje 
się, że w okresie trwania umowy stan ten zostanie zachowany. 



2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed 
zakończeniem umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego 
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudnienia ww. osób. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłożyć zanonimizowane (pozbawione danych osobowych pracowników) kopie umów  
o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami wykonującymi czynności polegające na 
przygotowaniu treści artykułów, spełniające przesłanki art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Anonimizacji podlegają 
wszystkie dane osobowe, z wyjątkiem nazwy zakładu pracy, imion i nazwisk pracowników, 
okresu zatrudnienia, wymiaru czasu pracy oraz podpisów pracodawcy i pracownika, co jest 
niezbędne do ustalenia czy zatrudnienie jest zgodne z przepisami prawa pracy. 

4. W przypadku naruszenia warunku zawartego w  ust 1. Zamawiający ma prawo do obciążenia 
Wykonawcę karą umowną w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie. 

§ 11. 

1. Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy z wyłączeniem § 1, ust. 9 wymagają 
zachowania formy pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

3. W przypadku przetwarzania danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany (przed 
rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych) do zawarcia odrębnej umowy z 
Zamawiającym o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Ustawą o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).  

4. Spory między stronami wynikłe przy realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Wykonawca nie może dokonać cesji zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.  

7. Niniejsza umowa została sporządzona w ………… jednobrzmiących egzemplarzach na prawach 
oryginału, w tym ……….. dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

§ 12. 

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:  

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;  

2. Oferta cenowa Wykonawcy z dnia …………….. 2018 r.;  

3. Wzór protokołu odbioru.  

4. Wzór oświadczenia dotyczącego zatrudnienia osób. 

 
     ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA 

 



 

 

Załącznik nr 4 do umowy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że niżej wymienione osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia, 

polegające na czynnościach ………………………………., tj. (wpisać imiona  

i nazwiska pracowników skierowanych do realizacji zamówienia), spełniające przesłanki art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) w okresie 

realizacji Umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

wymienionej ustawy, w wymiarze czasu pracy niezbędnym do właściwej realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

 

                                                                                        ……………….………………………………………….. 

                                                                         Podpis/-y osób upoważnionych ze strony Wykonawcy 

 

 


