Złącznik Nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
(Znak postępowania: ZP.271.11.2022)
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do umowy dotyczącej świadczenia usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Pabianicach w latach 2023-2024
1.

Usługi pocztowe, będące przedmiotem zamówienia realizowane są na zasadach określonych
w przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.
z 2022 r. poz. 896, 1933), oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) i ustawy z dnia 16 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.

Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą wiedzę, środki oraz doświadczenie, które są
niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać swoje
świadczenie z zachowaniem należytej staranności przewidywanej dla podmiotu trudniącego się
profesjonalnie świadczeniem usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy.

3.

Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie przez okres 24 miesięcy, począwszy od
dnia 01 stycznia 2023 r.

4.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie
będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia
wiadomości o tej zmianie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia
należnego jedynie z tytułu wykonania części umowy.

5.

Przesyłki nadawane będą z siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru
raz dziennie przesyłek przygotowanych do wyekspediowania z siedziby Zamawiającego.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przesyłek na warunkach i w terminach
określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część
umowy oraz w aktach prawnych regulujących świadczenie usług pocztowych, wymienionych
ust. 1.

7.

Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata
„potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.

8.

Ilości przesyłek podane w załączonym do oferty formularzu asortymentowo-cenowym,
stanowiącym integralną część umowy, mają charakter szacunkowy i nie stanowią ze strony
Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. Zamawiający
zastrzega, że rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego
i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu ofertowym. Wykonawcy nie przysługuje
żadne roszczenie za ewentualne zmniejszenie ilości przesyłek.

9.

Wykonawca dostarcza Zamawiającemu cennik usług pocztowych. W przypadku nadania
przesyłek nie ujętych w ofercie, podstawą rozliczeń będą ceny z cennika usług Wykonawcy.

10. Podstawę rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą stanowić będą ceny jednostkowe
brutto, wynikające z dokumentów wymienionych w ust. 11 oraz faktyczna ilość przesyłek
nadanych i zwróconych Zamawiającemu w okresie rozliczeniowym, wynikająca z rejestrów
Zamawiającego oraz dokumentów oddawczych Wykonawcy.
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11. Do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy stosowane będą ceny usług świadczonych przez
niego, określone w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym integralną część oferty
i będącym integralną część umowy (tj. Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia), a w zakresie nieobjętym
ww. formularzem – ceny wynikające z cennika usług pocztowych Wykonawcy.

12. 1. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa
wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza
możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy
wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi,
których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207). Wynagrodzenie
może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów
pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia
przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe
będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych
kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia
przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe
będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów;
4) 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 (Dz U. z 2020 r. poz. 1342, z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z
realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany
przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli
Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
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b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę;
5) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z uregulowań prawnych
w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe, w szczególności
w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji zmiany cen za
powszechne usługi pocztowe;
6) jeżeli ich wprowadzenie wynika z okoliczności powodujących, iż zmiana ww. cen leży
w interesie publicznym;
7) jeżeli ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji
zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające z cennika lub regulaminu
Wykonawcy będą niższe od cen wynikających w przedłożonej ofercie.
12.2.

Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 12.1 musi wykazać środkami dowodowymi,
że zmiany, o których tam mowa mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy tj. wykazać, że zmiany te wymuszają podwyższenie kosztów wykonania.

12.3.

Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć
Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po
nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww.
przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany,
a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych
i ZUS).

12.4.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 12.1 pkt 1), część
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie
o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w
oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością
podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów
i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę
i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

12.5.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 12.1 pkt 2), część
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie
o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób
bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa
w ust. 12.8, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.

12.6.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 12.1 pkt 3), część
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu
warunku, o którym mowa w ust. 12.9, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym
mowa w ust. 12.9.

12.7.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 12.1 pkt 4), część
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu
warunku, o którym mowa w ust. 12.9, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio
Strona 3 z 8

Złącznik Nr 2 do SWZ

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym
mowa w ust. 12.9.
12.8.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 12.1 pkt 5), część
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie
o wartość różnicy pomiędzy nową ceną (ustaloną w oparciu o podstawę prawną po zmianie
w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe) a dotychczasową ceną (ustaloną
w oparciu o podstawę prawną przed zmianą w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za
powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
Pocztowe). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało cenę jednostkową
i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury.

12.9.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 12.1 pkt
2–5 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku.

12.10. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty
wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość
wynagrodzenia.
12.11. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 12.9 spoczywa na Wykonawcy.
13.1.

W przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony (zgodnie z art. 439
ustawy Prawo zamówień publicznych) dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

13.2.

Uprawnienie strony niniejszej umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wystąpi, gdy zmiana
wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego dla następujących wskaźników:
a) transport,
b) łączność,
c) usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje
– liczone od daty obowiązywania umowy, łącznie przekroczy 25%.

13.3.

Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, tj. dzień, w którym zmiana wynagrodzenia
może wejść w życie następuje po upływie 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy. Nie
przewiduje się innych okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy.

13.4.

Wykonawca we wniosku o zmianę wynagrodzenia wskazuje jaki udział w wynagrodzeniu mają
koszty pozapłacowe, a także dołącza dowody finansowe (kopie faktur i rachunków)
potwierdzające wzrost kosztów.

13.5.

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający nie przekroczy 6%.

14. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia będzie rozliczane w okresach
rozliczeniowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Rozliczenia finansowe między
Stronami z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą z dołu, po wykonaniu usługi
z zastrzeżeniem, że obliczenia dokonuje się w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.
15. Faktury VAT z tytułu należności wynikających z realizacji niniejszej umowy, wystawione będą
w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w
terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę.
16. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT,
spełniająca wymogi określone przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług i zawierająca dane Zamawiającego:
Nabywca: Miasto Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, NIP 731-196-27-56;
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Odbiorca: Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16.
17. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzień
zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).
Zamawiający będzie realizował płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
na rachunki bankowe zawarte w wykazie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
18. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).
19. Zamawiający, działając na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych oraz w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącego do przesyłania
ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy
innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej
ustawy, z wyłączeniem strukturyzowanej faktury elektronicznej.
20. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem
PEF jest zobowiązany do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego
zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych winno nastąpić w godzinach: pn., śr., czw.: 8-16, wt.: 8-17, pt.: 8-15.
W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy,
w dni wolne od pracy lub święta, a także w godzinach innych niż wymienione powyżej, uznaje
się, że faktura ta została doręczona w następnym dniu roboczym.
21. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania reklamacji Zamawiającego. Reklamacje z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy
po upływie 14-go dnia od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy
od dnia jej nadania. Termin udzielania odpowiedzi na reklamacje nie może przekroczyć 30 dni
od dnia otrzymania reklamacji.
22. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10.000 zł w przypadku, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub w
przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy.
23. Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10.000 zł w przypadku, gdy
Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub w
przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z własnej winy.
24. Nałożenie kary umownej wymaga uprzedniego przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego
z udziałem Stron. Z przeprowadzonego postepowania sporządzany jest protokół zawierający
wyjaśnienie okoliczności i przyczynę nałożenia kary.
25.1. Zamawiający, działając na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób,
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji umowy, tj.
związanych z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem przesyłek pocztowych dla
Zamawiającego, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320 z późn. zm.).
25.2 W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy
o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
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zamówienia, Zamawiający może żądać oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub innych dokumentów
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.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w odniesieniu do pracowników Wykonawcy
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
25.3. W przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca nie spełni powyższego wymagania
dotyczącego zatrudnienia lub nie przedstawi oświadczenia, o którym mowa powyżej,
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł za każdy
stwierdzony przypadek. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia przedmiotowej
kary z bieżących płatności.
25.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
26. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
27. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy
30% łącznego maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy.
28. Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia,
o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) wynosi 10% wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z ww. tytułu.
29.1. Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych
określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) w takim zakresie w
jakim jest do tego zobowiązana zgodnie z tymi przepisami.
29.2. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest (nazwa
Wykonawcy) z siedzibą (adres Wykonawcy).
29.3. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych (nazwa i adres
Wykonawcy), adres e-mail: xxx@xxx.
29.4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, a także – w zakresie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami z umowy oraz w celu oceny ryzyka związanego z zawarciem umowy, na
podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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29.5. Źródłem danych jest podmiot, z którym zawierana jest umowa oraz mogą być rejestry
ogólnodostępne (CEIDG, KRS). Kategorie przetwarzanych danych obejmują aktualne dane
zawarte w wyciągu z tych rejestrów.
29.6. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych na podstawie standardowych klauzul
ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, dostępnych w części Online Services
Data Protection Addendum (DPA).
29.7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator wykaże istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,
praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
29.8. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych
umów, których przedmiotem jest świadczenie usług teleinformatycznych.
29.9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także
przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
30.1. Strony Umowy zapewniają, że w związku z wykonywaniem Umowy zachowają należytą
staranność i stosować się będą do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa
powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie Unii
Europejskiej w zakresie zapobiegania działaniom o charakterze korupcyjnym zarówno
bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze
Stron.
30.2. Każda ze Stron dodatkowo zapewnia, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować się
będzie do obowiązujących Strony procedur antykorupcyjnych, zgodnego z prawem
rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, przestrzegania postanowień aktów
wewnętrznych obowiązujących Strony w zakresie przeciwdziałania konfliktowi interesów,
wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania
nieprawidłowości zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub
powiązane podmioty gospodarcze Stron.
30.3. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją umowy żadna ze Stron, ani żaden
z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników,
podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie
proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, ani nie upoważniała, a także nie dokona, nie
zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności
lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową lub inną, ani też żadnej innej korzyści
bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:
a) żadnemu członkowi zarządu lub pracownikowi Strony;
b) żadnemu funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej
funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju,
w którym następuje realizacja umowy;
c) żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd
państwowy;
d) żadnej innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań
mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też
w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby
przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy
administracji publicznej w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.
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30.4. Zamawiający akceptuje, że naruszenie postanowień zawartych w niniejszej klauzuli
antykorupcyjnej może spowodować rozwiązanie umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w niej przewidzianego, zaś Zamawiającemu nie będą przysługiwać żadne
roszczenia z tego tytułu.
30.5. Każda ze Stron zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania się wzajemnie o każdym
przypadku naruszenia niniejszych postanowień. Na pisemny wniosek jednej ze Stron, druga
Strona dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania drugiej Strony, które
dotyczyć będą wykonywania umowy zgodnie z niniejszymi postanowieniami.
30.6. W celu należytego wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, każda ze Stron
zapewnia, iż w okresie realizacji umowy umożliwi każdej osobie działającej w dobrej wierze
dokonanie anonimowego zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: xxx@xxx.
30.7. Strony mają na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku niniejszych postanowień nie
wykluczają, nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji karnych, cywilnych,
dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie Unii Europejskiej.
31. Zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
32. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Wykonawca akceptuje ww. projektowane postanowienia umowy:

…………………………………………………………………
data i podpis Wykonawcy
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