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Załącznik nr 2 - Wzór umowy  

 

Numer referencyjny postępowania: DAO.271.6.2022. 
 

Umowa Nr ……………….. 

zawarta w dniu …………..r. w Płocku, pomiędzy:  

 

1. Związkiem Gmin Regionu Płockiego, z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. 

Zglenickiego 42, Budynek S, tel./fax 24 366 03 00 (sekretariat)/24 366 03 05, e-mail: 

zgrp@zgrp.pl, posiadającym NIP – PL 774-197-73-35 oraz REGON 610216771,  

reprezentowanym przez: 

1/………………………………………………………………………………………………………………… 

2/ ……………………………………………………………………………………………………………………..  

3/ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

 

2. …………………………………………………………………………. z siedzibą w 

…………………………………….., kod………………., ul. ……………………………………………. 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczy 

Pospolitej Polskiej, lub wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, posiadającą/ym NIP  …………………………………….., Regon 

…………………………………………,reprezentowaną/ym przez: 

………………………………………………………………………………………l  

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z art. 44 Ustawy o finansach publicznych z 
dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269.) oraz zapisami 
Regulaminu udzielania przez Związek Gmin Regionu Płockiego zamówień 
wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku stanowiącego 
załącznik do uchwały Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego nr 8/X/2021z dnia 
01.12.2021 roku.  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego przedmiot 
niniejszej umowy zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz na warunkach 
określonych poniżej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Przedmiot i zakres umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: 



2 
 

1/ „Analizy uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych utworzenia 
podmiotów  grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców energii w formule: 
klaster energii, spółdzielnia energetyczna, czy samowystarczalna społeczność 
energetyczna wraz z analizą celowości utworzenia i rozwoju oraz umocowania w 
ramach obowiązujących przepisów prawa tych form prawnych i 
przyporządkowanie ich do grup gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu 
Płockiego ” dalej zwana „analizą uwarunkowań”. 

2/  „Strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie działania Związku Gmin 
Regionu Płockiego wraz z koncepcją rozwoju dla wytypowanych w analizie 
uwarunkowań form prawnych podmiotów grupujących lokalnych wytwórców i 
odbiorców energii w perspektywie do 2025 roku i 2030 roku” dalej zwane 
„strategiami”. 

2. Granice i obszar opracowania 

Granice i obszar opracowania obejmuje 12 gmin skupionych w trzech powiatach: 
grodzkim M. Płock; ziemskim płockim: , Miasto i Gmina Drobin, Gąbin, Gminy: 
Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Łąck, Słupno, Stara Biała, Staroźreby; ziemskim 
gostynińskim: Gostynin, Pacyna. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zamówienia 
obejmuje opracowanie : 

1. „Analizy uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych utworzenia 
podmiotów  grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców energii w formule: 
klaster energii, spółdzielnia energetyczna, czy samowystarczalna społeczność 
energetyczna wraz z analizą celowości utworzenia i rozwoju oraz umocowania 
w ramach obowiązujących przepisów prawa tych form prawnych  
i przyporządkowanie ich do grup gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu 
Płockiego. ” 

1) Minimalny zakres analizy uwarunkowań  

a) powinna wskazać rekomendacje dla najlepszej formy prawnej dla 
podmiotów grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców energii tj. 
Powinna określić rodzaj, cel powstania i funkcjonowania podmiotów, 
powinna wskazać, która forma prawna: klaster energii, spółdzielnia 
energetyczna, czy społeczność energetyczna będzie najlepszym 
rozwiązaniem dla integracji instytucji związanych z sektorem 
energetycznym, odnawialnymi źródłami energii oraz branżami 
pokrewnymi, których działalność produkcyjna, usługowa, badawcza  
i naukowa sprzyja zapewnieniu zrównoważonego rozwoju środowiska 
lokalnego. Poprzez sektor energetyczny rozumie się branżę 
elektroenergetyczną, ciepłownictwo, paliwa gazowe, paliwa energetyczne 
(również odpady) oraz biopaliwa i biokomponenty. Poprzez branże 
pokrewne rozumie się wszystkie branże, które świadczą usługi lub 
posiadają produkty dedykowane dla sektora energetycznego. Podmioty 
powinny się skupiać również na propagowaniu zasad zrównoważonego 
rozwoju poprzez prowadzenie działalności edukacyjno – szkoleniowej 
w jednostkach sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem  
jednostek samorządu terytorialnego, wskazując na zagrożenia 
środowiskowe i możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom 
dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym. Zamawiający 
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oczekuje, iż misja podmiotów będzie kreowana jako zrzeszanie lokalnych 
producentów oraz dystrybutorów  i odbiorców chcących inwestować w 
energię odnawialną, zapewnienie lokalnym podmiotom jak i społeczności 
lokalnej dostępu do tańszej energii, tworzenie wspólnych inicjatyw w celu 
poprawy efektywności energetycznej gmin. Uczestnictwo w podmiotach 
powinno zostać określone   zapisami   umów   cywilnoprawnych,  które w 
szczególności powinny regulować kwestie dotyczące określenia i podziału 
obowiązków, określenia finansowania działalności operacyjnej, 
finansowania realizowanych projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych 
oraz odpowiedzialności prawnej; 

b) ponadto, z analizy uwarunkowań powinna wynikać koncepcja 
terytorialna funkcjonowania podmiotów, ich liczba i zakres obszarowy  
z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, zróżnicowania pomiędzy 
terenami wiejskimi i miejskimi a także struktura podmiotowa, 
organizacyjna oraz energetyczna wytypowanych podmiotów; 

c) analiza uwarunkowań powinna określić celowość/ opłacalność 
utworzenia i możliwości rozwoju podmiotów w jednej z ww formuł 
prawnych wraz ze wstępną analizą możliwych rozwiązań w perspektywie 
do 2025 i 2030 roku wraz z harmonogramem i opisem źródeł 
finansowania.  

d) powinna zawierać analizę dotyczącą określenia kwestii stosowania 
przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez członków 
potencjalnych podmiotów dla zamówień realizowanych wewnątrz danych 
podmiotów zgodnie z formą prawną danych podmiotów. 

2) Analiza uwarunkowań jest wyjściowym dokumentem do opracowania 
strategii dla wytypowanych w analizie podmiotów w liczbie i formie 
prawnej niezbędnej do najefektywniejszego wytworzenia i wykorzystania 
energii odnawialnej. Zamawiający oczekuje opracowania strategii wraz z 
koncepcją rozwoju dla potencjalnych podmiotów wskazanych w analizie 
uwarunkowań. 

2. „Strategia rozwoju energetyki rozproszonej na terenie działania Związku Gmin 
Regionu Płockiego wraz z koncepcją rozwoju dla wytypowanych w analizie 
uwarunkowań form prawnych podmiotów grupujących lokalnych wytwórców  
i odbiorców energii w perspektywie do 2025 roku i 2030 roku” 

1. Minimalny zakres Strategii  

1) Analiza stanu prawnego na podstawie aktualnych aktów prawnych oraz 
planowanych zmian  legislacyjnych, umożliwiająca łatwą 
implementację przyszłych rozwiązań w strukturze Podmiotu. 

2) Forma prawna i struktura Podmiotu. 
3) Obszar działania (terytorialnie] 
4) Zakres funkcjonowania Podmiotu, 
5) Charakterystyka, zadania i funkcje Członków Podmiotu. 
6) Koordynatora Podmiotu/ów -  dane koordynatora  -  zakres zadań 

koordynatora 
7) Cele Podmiotu 
8) Analiza komplementarności celów i kierunków działania Podmiotu/ów  

z obowiązującymi dokumentami na poziomie regionalnym, w tym m. in.: 
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Studium UiKZP i MPZP, strategie rozwoju, plany zaopatrzenia w energię, 
plany gospodarki niskoemisyjnej. 

9) Analiza komplementarności celów i kierunków działania Podmiotu/ów z 
obowiązującymi dokumentami regionalnymi i krajowymi 
wyznaczającymi cele i kierunki działań związanych z polityką 
energetyczną i klimatyczną na poziomie regionalnym oraz krajowym. 

10) Ocena istniejącego potencjału Podmiotu/ów oraz posiadanej 
infrastruktury  technicznej. 

11) Analiza ilościowa odbiorców energii na obszarze działania Podmiotu. 
12) Analiza zewnętrznych dostawców surowców energetycznych i paliw (jeśli 

dotyczy, w jakiej formie zagwarantowano współpracę pomiędzy 
dostawcami a odbiorcami). 

13) Analiza obecnie realizowanych przez Członków Podmiotu działań  
i projektów. 

14) Wykaz Projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji  
w Podmiocie: 

15) Analiza możliwości implementacji systemów magazynowania energii. 
16) Analiza dostępności i możliwości wykorzystania sieci dystrybucji energii 

elektrycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. 
17) Zasady korzystania z istniejących sieci dystrybucyjnych. 
18) Sposób uregulowana kwestii korzystania z sieci dystrybucyjnych na rzecz 

Podmiotu (umowa z OSD), 
a) Wewnętrzna – sieć dystrybucyjna  

b) Wewnętrzna – sieć ciepłownicza/chłodnicza  

c) Bilans energetyczny Podmiotu. 

19) Przewidywany wolumen produkcji energii elektrycznej i ciepła przez 
uczestników Podmiotu w ujęciu rocznym. 

20) Analiza możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych członków 
Podmiotu (poziom pokrycia zapotrzebowania wszystkich odbiorców 
znajdujących się na terenie gmin objętych klastrem) przez lokalne źródła 
OZE (należące do Członków Podmiotu): 
a) stan obecny, 

b) prognoza.   

21) Analiza możliwości sprzedaży wyprodukowanej energii w ramach 
Podmiotu/ów (podpisane listy intencyjne/zawarte umowy sprzedaży). 

22) Analiza SWOT jako element niezbędny do certyfikacji Podmiotu. 

23) Plan komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Podmiotu. 

24) Zakres działań promocyjnych. 

25) Analiza trwałości funkcjonowania Podmiotu w perspektywie  
w perspektywie do 2025 roku i 2030 roku z koncepcją rozwoju. 

26) Określenie podstawowych funkcjonalności narzędzi informatycznych 
koniecznych dla funkcjonowania Podmiotu w kontekście zarządzania 
energią. 
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§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonanie przedmiotu zamówienia: w wersji papierowej (2 egzemplarze) + 

wersja elektroniczna w pliku edytowalnym o rozszerzeniu „doc” lub „docx” 

oraz wersja w pliku o rozszerzeniu „PDF” wysłana drogą mailową na adres  

zgrp@zgrp.pl i zapisana na nośniku cyfrowym (płyta CD, DVD lub USB – 

pendrive) dla każdego z zaprojektowanych podmiotów. Wersja elektroniczna 

powinna być zgodna z systemem operacyjnym MS Windows. 

2) raportowanie postępu prac poprzez kontakt telefoniczny/mailowy 

przynajmniej 1 raz na miesiąc, począwszy od daty podpisania umowy wraz z 

kompletowaniem i dostarczeniem na każde wezwanie Zamawiającego 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

3) aktywny udział w spotkaniu z włodarzami Gmin dla których przedmiot 

zamówienia został wykonany – minimum 1 spotkanie na podmiot, podczas 

którego zaprezentowany zostanie przedmiot zamówienia.  

4) zobowiązanie się Wykonawcy do poniesienia wszelkich kosztów związanych 

z wykonaniem zamówienia. 

5) zobowiązanie się Wykonawcy do przedstawienia harmonogramu realizacji 

zamówienia określonego w § 2 z podziałem pkt. 1 oraz pkt. 2 – zawierającego 

przewidziane czynności do wykonania wraz z terminami ich realizacji.  

6) wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie  

z najlepszą wiedzą i sztuką wymaganą dla jej realizacji, zgodnie z 

wymaganiami jakościowymi i  obowiązującymi przepisami prawa, wraz z 

dokonaniem niezbędnych uzgodnień, 

7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie w terminie zakończenia 

wykonania niniejszej umowy, w tym o wszelkich zagrożeniach dla właściwego 

wykonania przedmiotu zamówienia, 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich 

za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli 

opracowanie przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub 

użyteczność ze względu na cel, dla którego zostało opracowane. 

4. Do opracowania, będącego przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca ma 

obowiązek dołączyć: oświadczenie o zgodności i kompletności dokumentacji 

w wersji papierowej w wersją elektroniczną.  

mailto:zgrp@zgrp.pl
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5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do 

realizacji przedmiotu umowy i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za 

poprawność merytoryczną, organizacyjną przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  z zgodnie z ustawą z 

dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 

1378, 1383.) oraz projekt jej nowelizacji oraz ustawy prawo energetyczne z 

dnia 10 kwietnia 1997 roku /Dz.U z 2022 r. poz. 1385 t.j./. 

7. Wykonawca zobowiązuje się działać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii z dnia 10 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 340). 

8. Wykonawca zobowiązuje się działać zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 

2317, 2368, 2459, z 2022 r. poz. 202, 218) oraz obowiązującymi powszechnie 

lub lokalnie przepisami prawa dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego, 

epidemii czy pandemii.  

9. Wszystkie działania lub czynności nieopisane powyżej, a wynikające z procedur 

określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do 

właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca 

wykona w ramach przedmiotu umowy i uwzględni w kosztach i terminie 

wykonania przedmiotu Umowy.   

§ 4 
Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zmawiającego należy w szczególności:  

a) dostarczenie Wykonawcy, min. drogą mailową, materiałów i dokumentów 
wymaganych dla właściwej realizacji niniejszej umowy wskazanych przez 
Wykonawcę, 

b) potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy o ile został on wykonany 
zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa, 

c) terminowe realizowanie płatności w uzgodnionych przez strony terminach. 
 

§ 5 
Prawidłowość wykonania umowy 

1. Zamawiający uprawniony jest do bezpośredniej kontroli wykonywania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę i jego pracowników lub 
podwykonawców.  

2. Nieprawidłowości wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy 
dokumentowane będą przez Zamawiającego pisemnym protokołem. 

3. W wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowego 
wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiający informuje Wykonawcę 
pisemnie o zakresie kontroli załączając jednocześnie odpis protokołu kontroli. 

4. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem rozwiązania umowy z jego winy 
usunąć nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy w terminie 24 
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/dwadzieścia cztery/ godzin od chwili otrzymania zawiadomienia  
o nieprawidłowym wykonywaniu umowy. 

5. Stwierdzenie przez Zamawiającego jednego przypadku nie wykonywania 
przedmiotu umowy lub nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy 
uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 / słownie dwadzieścia cztery / 
miesięcznej gwarancji na prawidłowo wykonany przedmiot umowy, licząc od 
daty odbioru końcowego robót. 

 
 

§ 6 
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych: 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie  

w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokości: 0,1% 
wynagrodzenia  określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie  
w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1. 

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1. / za; 
− naruszenie zasad poufności w stosunku do informacji uzyskanych  

w trakcie realizacji umowy – zobowiązanie to działa również po 
zakończeniu realizacji umowy 

− nie rozpoczęcie przez Wykonawcę wykonywania niniejszej umowy  
w terminach określonych niniejszą umową, 

− odstąpienia od wykonywania umowy przez Wykonawcę bez winy 
Zamawiającego, 

− wykonywanie umowy niezgodnie z jej postanowieniami.  
2. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przewyższającego kary umowne 
zastrzeżone w treści umowy . 

3. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania 
kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, 
na co Wykonawca wyraża nieodwalaną zgodę podpisem niniejszej umowy.  

§7 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % /trzy 
procent/ całkowitej ceny ofertowej brutto. Całość zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy wynosi  ………………….. zł 
(słownie:……………………………………………) Wykonawca wnosi przed podpisaniem 
Umowy w formie przewidzianej przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269 z 2022 r. poz. 25.).  
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę. 
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2. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone w terminie 30 /trzydzieści/ dni od dnia  
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

3. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do 
Wykonawcy z  tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Umowy oraz 
uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wraz z przypisanymi odsetkami 
zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z Umową do pokrycia 
roszczeń z tego tytułu, w tym roszczeń za wady i udzielnej gwarancji jakości. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu 
gwarancji jakości za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie 
odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

§ 8 
Termin realizacji umowy 

1. Realizacja przedmiotu umowy Wykonawca będzie wykonywał od dnia 
podpisania umowy , w tym:  
a) „Analizy uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych utworzenia 

podmiotów  grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców energii w 
formule: klaster energii, spółdzielnia energetyczna, czy samowystarczalna 
społeczność energetyczna wraz z analizą celowości utworzenia i rozwoju 
oraz umocowania w ramach obowiązujących przepisów prawa tych form 
prawnych i przyporządkowanie ich do grup gmin zrzeszonych w Związku 
Gmin Regionu Płockiego”. – do dnia ………………2023 roku -  miesiąc od 
dnia podpisania umowy  

b) „Strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie działania Związku 
Gmin Regionu Płockiego wraz z koncepcją rozwoju dla wytypowanych w 
analizie uwarunkowań form prawnych podmiotów grupujących lokalnych 
wytwórców i odbiorców energii w perspektywie do 2025 roku i 2030 roku” 
– 5 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 
dnia…………………………………….2023r. 

2. Termin zakończenia realizacji umowy jest to termin rozliczenia rzeczowego 
umowy wraz  z dostarczeniem przez Wykonawcę dokumentów określonych w 
§ 2 ust. 3 pkt 1  oraz w § 2 ust. 3 pkt 2 od ppkt 1 do ppkt 26 w formie wskazanej 
w § 3 ust. 1 pkt.1 

§9 

Przyjęcie prac i usuwanie usterek 

1. Prace Wykonawcy będą wstępnie przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną one 
ukończone zgodnie z Umową, zostaną usunięte wady i usterki przez Wykonawcę oraz kiedy 
zostanie podpisany Protokół Odbioru tych prac przez Zamawiającego oraz dostarczona 
Zamawiającemu sprawdzona przez niego pełna dokumentacja wymagana postanowieniami 
niniejszej umowy. 

2. Zamawiający ma prawo zgłosić swoje uwagi do dokumentacji, o której mowa powyżej,  
w ciągu 10 dni od daty ich przedłożenia Zamawiającemu. Uwagi muszą być uwzględnione 
przez Wykonawcę oraz natychmiastowo poprawione w ciągu 5 dni od otrzymania 
informacji o uwagach Zamawiającego.  

3. Jeżeli Wykonawca udowodni, że usterki powstały z przyczyn od niego niezależnych, 
wówczas przystąpi do ich usunięcia na oddzielnie uzgodnionych warunkach. 

4. W przypadku nie naprawienia usterek lub nieprawidłowości w ustalonym terminie, 
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Zamawiający ma prawo do żądania naprawy szkód wynikłych z tego powodu na koszt 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad przedmiotu zamówienia  
w aspekcie celu projektu, którego wykonaniem jest niniejsza umowa. 

 

 
§ 10 

Wartość umowy i warunki płatności wynagrodzenie 
1. Za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto wraz podatkiem VAT  
w wysokości ……………………………… (słownie:………………….), w tym kwota netto 
wynosi ………………………………..(słownie:…………………….………..) i jest ono 
niezmienne w całym okresie wykonywania umowy, w tym, za wykonanie: 

1) Analizy uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych 
utworzenia podmiotów  grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców 
energii w formule: klaster energii, spółdzielnia energetyczna, czy 
samowystarczalna społeczność energetyczna wraz z analizą celowości 
utworzenia i rozwoju oraz umocowania w ramach obowiązujących 
przepisów prawa tych form prawnych i przyporządkowanie ich do grup 
gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego” wynosi: 
………………… zł netto (słownie: 
…………………………………………………../100),co stanowi …………………………… 
zł brutto (słownie: ………………………………………..) 

2) „Strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie działania Związku 
Gmin Regionu Płockiego wraz z koncepcją rozwoju dla wytypowanych w 
analizie uwarunkowań form prawnych podmiotów grupujących 
lokalnych wytwórców i odbiorców energii w perspektywie do 2025 roku 
i 2030 roku” wynosi: ………………… zł netto (słownie: 
………………………………………../100),co stanowi …………………………… zł 
brutto (słownie: ……………………………..). 

2. Wykonawca oświadcza, iż cena jednostkowa, o której mowa w ust. 2 obejmuje 
wszelkie koszty poniesione w związku z realizacją umowy. 

3. Cena jednostkowa wskazana w ust. 2 będzie niezmienna przez cały okres 
obowiązywania umowy. 

4. Rozliczenia będą dokonywane w oparciu o zakres przedmiotu zamówienia 
określony w § 2 ust. 3.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem rzeczowo-finansowym 
umowy, warunkami technicznymi wykonania odbioru oraz warunkami 
rozliczenia zakresu rzeczowego umowy i nie zgłasza co do tego żadnych 
zastrzeżeń. 

6. Wynagrodzenie opisane w ust. 2 jest ostateczne i obejmuje wszelkie elementy 
inflacji w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wynagrodzenie wypłacone zostanie Wykonawcy po podpisaniu protokołu 
odbioru prac, w terminie 30 / trzydzieści / dni od chwili złożenia przez 
Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy.  

8. Zapłata Wszelkich należności na rzecz Wykonawcy będzie dokonywana 
przelewem na rachunek wskazany w fakturze. Za datę zapłaty przyjmuje się 
datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należną 



10 
 

Wykonawcy. Dla wszelkich płatności, których ma dokonywać Zamawiający na 
rzecz Wykonawcy jest zobowiązany podawać wyłącznie rachunki bankowe 
znajdujące się w Wykazie  podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT - 
Ministerstwa Finansów RP. Do czasu prawidłowego wypełnienia tego 
obowiązku Zamawiający może wstrzymać się z płatnością nie popadając  
w opóźnienie, co nie wyłącza prawa do żądania odszkodowania za nienależyte 
wypełnienie w/w obowiązku. 

9. Postawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy jest 
przedłożenie przez Wykonawcę kompletu dokumentów, zgodnie z §3 
Obowiązki Wykonawcy ust. 1. od pkt 1 do pkt 9. 
W przypadku przedłożenia nieprawidłowo sporządzonych dokumentów, 
Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę i wezwie go do ich poprawienia 
w terminie 7 / siedem/ dni. Do czasu zrealizowania wezwania nie może zostać 
dokonana zapłata wynikająca z faktury VAT. 

10. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze, w terminie 30 /trzydzieści/ dni licząc od daty jej doręczenia,  
z zastrzeżeniem postanowień umowy dotyczących potrącenia naliczonych 
kar umownych  

a) Zamawiający dokona zapłaty należności Wykonawcy po pisemnym 
potwierdzeniu przez podwykonawców dokonania na ich rzecz i korzyść 
płatności wynikających z zawartych z nimi przez Wykonawcę umów 
dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, 

b) Jeżeli podwykonawca nie występuje, Wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia Zamawiającemu oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności 
karnej, o wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi.  

11. Strony informują się o posiadanych numerach NIP: 

Zamawiający –  774-19-77-335 

Wykonawca – ……………………….. 

12. Do odbioru przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego upoważniony jest 
Dyrektor Biura Związku Gmin Regionu Płockiego Katarzyna Rogucka - 
Maciejowska. 

13. Za realizację przedmiotu umowy;  

- po stronie Wykonawcy odpowiedzialny jest …………………………………………………….. 

- po stronie Zamawiającego odpowiedzialny jest ………………………………………………   

§ 11 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzania prac Podwykonawcy będącemu 
podmiotem prowadzącym działalność o takim samym charakterze i spełniającym 
te same warunki co Wykonawca. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za 
działania i zaniechania własne za prace, które wykonuje przy pomocy 
Podwykonawcy. 

3. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą na prace wymaga 
uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 
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4. Wykonawca w terminie 14 /czternaście/ dni od dnia podpisania umowy  
z Podwykonawcą przedstawi Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem jej kserokopię jak również w tym samym terminie jej każdorazową 
zmianę. 

5. W przypadku zmiany Podwykonawcy lub zawarcia umowy z kolejnym, 
Wykonawca w terminie 14 /czternaście/ dni od dnia podpisania umowy 
przedstawi Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię 
zawartej umowy oraz jej każdorazową zmianę. 

§ 12 
Zatrudnienie pracowników 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia następujące czynności: 

1) opracowanie: „Analizy uwarunkowań formalno – prawnych, organizacyjnych 
utworzenia podmiotów  grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców energii 
w formule: klaster energii, spółdzielnia energetyczna, czy samowystarczalna 
społeczność energetyczna wraz z analizą celowości utworzenia i rozwoju oraz 
umocowania w ramach obowiązujących przepisów prawa tych form prawnych 
do grup gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego ” dalej zwana 
„analizą uwarunkowań”. 

2) opracowania Strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie działania 
Związku Gmin Regionu Płockiego wraz z koncepcją rozwoju dla wytypowanych 
w analizie uwarunkowań form prawnych podmiotów grupujących lokalnych 
wytwórców i odbiorców energii w perspektywie do 2025 roku i 2030 roku” 
dalej zwane „strategiami”. 

2. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem,  
o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 /siedem/ 
dni od ustania stosunku pracy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  
w jego miejsce innej osoby, która będzie w dalszym czasie realizować umowę. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 7 /siedem/ dni od dnia 
podpisania umowy oświadczenie o zawartych umowach o pracę, zawierających 
zestawienie umów o pracę wszystkich osób, o których mowa w ust. 1 powyżej. 
Zestawienie powinno obejmować rodzaj umowy o pracę, a w przypadku umów 
na czas określony – czasookres umowy, datę zawarcia umowy o pracę, wymiar 
czasu pracy, stanowisko i informację jakie czynności w ramach umowy będzie 
realizował dany pracownik, chyba że wynika to bezpośrednio z nazwy jego 
stanowiska pracy. Przekazane przez Wykonawcę, zgodnie z poprzednim 
zdaniem, oświadczenie uniemożliwi identyfikację danych osobowych 
pracownika, stosowanie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

4. W przypadku każdej zmiany stanu zatrudnienia pracownika, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu stosowne informacje w terminie do 7 dni /siedem/, od 
dnia zaistnienia zmiany. 

5. Zamawiający ma prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę obowiązku,  
o którym mowa ust. 1. W ramach prawa kontroli Zamawiający może  
w szczególności zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia dokumentów 
stanowiących dowody zatrudnienia i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 
termin, nie krótszy niż 7 /siedem/ dni. Za dowody zatrudnienia uznaje się  
w szczególności zanonimizowane (uniemożliwiające identyfikację danych 
osobowych pracownika, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów 
prawa), kopie aktualnych umów o pracę lub zgłoszenia pracownika do 
ubezpieczeń społecznych. 
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6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zawartych umowach o pracę, 
niepowiadomienie o zmianach w zatrudnieniu, nieprzedłożenie 
zanonimizowanych kopii umów o pracę, zanonimizowanych zgłoszeń do 
ubezpieczenia społecznego lub innych dowodów faktów zatrudnienia,  
w terminach wynikających z ust. 2 – 4, będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie 
umowy o pracę. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, jeżeli szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

7. W przypadku realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę, 
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki określone w ust. 2-6. 

8. Wykonawca oświadcza, że pracownicy będą realizować przedmiot niniejszej 
umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, bhp, gospodarki 
odpadami, 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania praw pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się  
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy / wypowiedzieć umowę natychmiastowo 
w przypadku niedotrzymania co najmniej 2 /dwóch/ ustalonych terminów 
wykonania danego elementu zamówienia.  

2. W sytuacji, gdy wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy będzie 
niskiej jakości i będzie to wskazane w co najmniej 3 /trzech/  protokołach 
odbioru, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w razie istotnej zmiany 
okoliczności, powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
w trybie i na zasadach określonych w art. 255 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269 z 2022 r. poz. 25). 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przedstawiciel Wykonawcy oraz 
przedstawiciel Zamawiającego sporządzą protokół określający stopień 
zrealizowania przedmiotu umowy według daty odstąpienia od umowy 
wraz z określeniem ilościowego zaawansowania wykonanych prac. Protokół ten 
stanowić będzie podstawę rozliczenia finansowego wykonanych prac.  

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Strona odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie 
swojej decyzji.  

§ 14 
Zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
w zawartej umowie w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:  
1) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie udzielania 
zamówienia, opisanych w § 2 Istotnych postanowień umowy.  

2) Zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  

3) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom  
w następujących przypadkach:  
a) zmiany stawki urzędowej podatku VAT,  
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b) zmiany zakresu świadczenia usług przez Wykonawcę – jeśli nastąpi 
ograniczenie zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę, to należne 
mu wynagrodzenie zostanie pomniejszone odpowiednio do zakresu 
niewykonanych usług.  

4) Inne zmiany:  
a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:  
b) powierzenie Podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana  

w ofercie Wykonawcy,  
c) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 
118 ust. 1 Ustawy 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.  

d) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie polegające na zmianie 
personelu, przy czym nowo zaproponowani pracownicy personelu muszą 
posiadać wymagane w SWZ uprawnienia na dane stanowisko,  

2. Warunki zmian:  
1) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
2) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie 

kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych  
i jakościowych,  

3) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

3. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych 
terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania  
o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas 
usunięcia jego skutków.  
1) Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, 

katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane 
zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne 
wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających 
się stron.  

2) Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej 
w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła 
wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.  
W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania 
o więcej niż 10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego 
szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace 
zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych  
u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy. 

4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę 
projektowanych postanowień umowy. 

 
§ 15 

Porozumiewanie się Stron 
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje, odnoszące się do umowy 

lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub 
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elektronicznej. 
2. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

Korespondencja kierowana do Zamawiającego: 
Imię i nazwisko: …………………………………  
Adres: ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  
Telefon: 24 366 03 00 Fax: 
e-mail: ……………………………………….. 

 
Korespondencja kierowana do Wykonawcy: 
Imię i nazwisko: ……………………………….. 
Adres:………………………………..  
Telefon: …………………………………… 
Fax: 
e-mail: …………………………………………. 

3. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 powyżej, nie stanowi zmiany umowy  
i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 
§ 16 

Siła wyższa 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami siły 

wyższej. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie mające wpływ na realizację niniejszej umowy, 

którego nie można przewidzieć i jest niezależne od działania Stron oraz którego 

przy zachowaniu należytej staranności nie można uniknąć ani jemu zapobiec. 

3. Okoliczności siły wyższej rozumiane są jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia 

o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia przez Strony w chwili 

zawarcia Umowy, w szczególności katastrofy, pożary, powodzie, huragany, 

orkan, trąby powietrzne, wybuchy, niepokoje społeczne, działania wojenne, 

ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie, kwarantanny, zagrożenia 

epidemiologiczne, wszelkie inwazje, wojny domowe, rebelie, rewolucje, 

zamachy stanu, strajki ogólnokrajowe, konfiskaty, nacjonalizacje, mobilizacje 

oraz inne zarządzenia z tym związane wydane przez władze lokalne  

i państwowe, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, które w części lub w całości 

uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w Umowie. 

4. W szczególności nie są siłą wyższą warunki pogodowe typowe lub 

przewidywane dla danej pory roku.  Strony, biorąc pod uwagę okres w jakim 

zawierana jest niniejsza umowy i świadomość ryzyk gospodarczych z tym 

związanych ustalają, iż w razie przedłużania się lub zaistnienia na nowo 

okoliczności siły wyższej w postaci stanu epidemii lub pandemii COVID-19  

i związanych z tym stosownych regulacji prawnych okoliczności te nie mogą być 

podnoszone jako mające wpływ na umowę, chyba że wynikają z aktów prawa 

powszechnie obowiązującego lub decyzji organów administracji publicznej 

dotyczących zakładów pracy Wykonawcy (i jego podwykonawców) lub 

Zamawiającego wydanych po dniu zawarcia Umowy.  

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa powyżej, każda ze Stron 

zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą Stronę. 



15 
 

6. Jeżeli którakolwiek ze Stron zmuszona będzie do wstrzymania lub opóźnienia 

swojego działania w ramach Umowy na skutek zaistnienia siły wyższej, 

powiadomi o tym fakcie mailowo oraz na piśmie drugą Stronę w terminie nie 

dłuższym niż 3 (trzy) dni kalendarzowe, liczone od daty zaistnienia takiego 

zdarzenia, określając to zdarzenie, jego przyczyny oraz przewidywane 

konsekwencje dla realizacji Umowy. 

7. Strony w terminie 3 (trzy) dni doręczenia powiadomienia, o którym mowa  

w ust. 6, zobowiązują się przeprowadzić konsultacje w celu ustalenia wspólnego 

postępowania, dostosowania wzajemnych zobowiązań do nowych warunków 

i zmienienia warunków Umowy. Jeśli Strony nie dojdą do porozumienia  

w terminie do 7 (siedem) dni liczonych od upływu powyższego 3-dniowego 

terminu, każdej z nich przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Do 

złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wymagane jest 

przesłanie listem poleconym, przesyłką kurierską lub osobiste doręczenie 

oświadczenia, złożonego na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 

3 (trzy) dni roboczych od ostatniego dnia 7-dniowego terminu.  

8. Strona, która przekazała powiadomienie, będzie zwolniona ze swoich 

zobowiązań, w tym obowiązku dotrzymania terminu na wykonanie 

poszczególnych zobowiązań, tak długo, jak będzie trwało to zdarzenie i/lub jego 

skutki, chyba że Strony postanowią odmiennie, działając w trybie określonym 

w ust. 7. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie 

przedłużony o czas trwania zdarzenia i/lub jego skutków. 

9. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne działania dla 

zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak 

tylko będzie to możliwe. 

§17 
Ochrona własności 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że Zamawiający nie będzie ponosić 
żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Wykonawcę praw na dobrach 
niematerialnych przysługujących osobom trzecim, w tym partnerów i praw 
autorskich. 
2. O ile naruszone zostaną prawa osób trzecich w zakresie opisanym w ust. 1,  
a osoba której dobra zostały naruszone zwróci się do Zamawiającego o 
zadośćuczynienie, Wykonawca zobowiązany jest przejąć wszelkie formalności 
związane z żądaniami tej osoby i całkowicie uwolnić Zamawiającego od 
jakichkolwiek działań i odpowiedzialności w tego tytułu. 

3. Wraz z podpisaniem protokołów odbioru przedmiotu niniejszej umowy na 
Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do 
przekazywanego projektu, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu i liczby 
egzemplarzy, w szczególności na następujących polach eksploatacji w tym m.in.: 
a) utrwalanie, 
b) zwielokrotnienie, 
c) wprowadzenie do obrotu, 
d) wprowadzenie do pamięci komputera, 
e) najem, 
f) dzierżawa, 
g) a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw 
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autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego 
rodzaju opracowań projektu oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie  
z tychże opracowań. 
4. W przypadku zatrudnienia pracowników lub podwykonawców Wykonawca jest 
zobowiązany przy przekazaniu dokumentacji dołączyć oświadczenia osób 
współpracujących o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego o treści 
zgodnej z ust. 3.  
5. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, że z chwilą przekazania 
Zamawiającemu utworów będą one wykorzystywane na potrzeby realizacji przez 
Zamawiającego i jego partnerów w Projekcie zadań publicznych i staną się 
materiałami urzędowymi w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, 
z 2022 r, poz. 655). Zamawiający oraz jego partnerzy w Projekcie, w ramach 
realizacji zadań publicznych, są uprawnieni do dokonywania w przekazanym 
dziele poprawek i przeróbek bez zgody Wykonawcy.  
6. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy za wykonania przedmiotu niniejszej umowy  
obejmuje również nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
Projektu na wszystkich wymienionych wyżej polach eksploatacji oraz praw tam 
wymienionych. 
 

§ 18 
Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania, by rozstrzygnąć ewentualne 
spory i nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo, poprzez bezpośrednie 
negocjacje. 

2. Jeżeli po upływie 30 /trzydzieści/ dni od daty powstania sporu Zamawiający 
i Wykonawca nie będzie w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie 
rozstrzygnięty przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej 
umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 19 
Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w realizacji niniejszej umowy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
(95/46/WE), które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. W związku z tym, 
Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych  
i organizacyjnych tak, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO 
i chroniło prawa osób, których przetwarzane, na podstawie niniejszego zapytania, 
dane dotyczą, tj. podejmie środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa  
w art. 32 RODO. 

§ 20 
Postanowienia końcowe 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz 
z załącznikami. 

2. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów 
lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania 
informacji dotyczących wykonywania niniejszej umowy. Wykonawca 



17 
 

zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich 
prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania umowy.  

3. Wykonawca zawsze musi działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 
Zamawiającego. Winien się on powstrzymać od składania publicznych 
oświadczeń na temat wykonywania prac lub umowy bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać jakichkolwiek 
zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

4. Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z tą umową niż 
ta, która została w niej określona. Wykonawca i jego personel nie mogą 
prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych 
z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.   

5. Zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, wszelkie 
zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty są niedozwolone, 
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te 
są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem 
prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest nieważna. Każda zmiana umowy 
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, 
nie uchybia to ważności pozostałych jej postanowieniom, Strony zobowiązują 
się podjąć negocjacje w celu uzupełnienia umowy w tej części (Klauzula 
salwatoryjna) – z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
- Prawo zamówień publicznych.  

7. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy 
na prawach oryginału z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy 
i dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego.  

 
Wykaz załączników do niniejszej umowy stanowiących integralną część umowy 

 
§ 21 

Wykaz załączników 
 

Umowa obowiązuje wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną częs c : 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z załącznikami 

 
 

Podpisy upoważnionych przedstawicieli stron umowy. 
 

Podpis Wykonawcy      Podpis Zamawiającego 
 
 
 
 
 
  
Kontrasygnata Głównego Księgowego 
Związku Gmin Regionu Płockiego 
 
 


