
Załącznik nr 6 do SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

usług obsługi prawnej związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa 

Teatru Rozmaitości”. 

2. Zakres usług obsługi prawnej określa załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 8 do SWZ 

– Opis przedmiotu zamówienia). 

3. Usługi doradztwa prawnego będą świadczone w wymiarze nie mniejszym niż 30 

godzin miesięcznie oraz nie większym niż 90 godzin miesięcznie w okresie 

gwarantowanym oraz w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin miesięcznie oraz 

nie większym niż 100 godzin miesięcznie w okresie opcjonalnym. 

 

§ 2 

PRAWO OPCJI 

1. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia objętego niniejszą umową możliwość 

skorzystania z prawa opcji. 

2. Zakres zamówienia objęty prawem opcji obejmuje świadczenie usług obsługi prawnej 

w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin miesięcznie oraz nie większym niż 100 

godzin miesięcznie w okresie 44 miesięcy po upływie okresu podstawowego. 

3. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w zależności od jego potrzeb związanych 

z koniecznością zapewnienia obsługi prawnej procesu inwestycyjnego. Zamawiający 

uprawniony jest do korzystania z prawa opcji wielokrotnie. Zamawiający 

zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o zamiarze skorzystania z prawa 

opcji nie później niż na jeden miesiąc przed upływem danego okresu świadczenia 

przez Wykonawcę usług, z zastrzeżeniem, że Zamawiający jest uprawniony do 

skorzystania z prawa opcji po raz pierwszy do 31 grudnia 2021 r.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania informacji o zamiarze skorzystania z 

prawa opcji w formie pisemnej. 

 

§3 

CZAS TRWANIA UMOWY 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 4 miesięcy jednak nie dłużej niż do 31 

grudnia 2021 r. (okres gwarantowany) oraz ewentualnie na kolejne 44 miesiące 

(okres opcjonalny).  

2. Przez pierwszy miesiąc rozumie się okres od dnia podpisania umowy do dnia  

30 września 2021 r. 

3. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, zgłoszonego drugiej stronie  

w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze 



skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Prawo do wypowiedzenia umowy 

przysługuje stron po 31 grudnia 2021 r. 

4. Po rozwiązaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania 

Zamawiającemu wszelkich posiadanych przez siebie dokumentów związanych z 

wykonywaniem umowy. 

5. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji do 31 grudnia 

2021 r. niniejsza umowa wygasa. 

 

§3 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi z należytą starannością w stopniu 

wymaganym od profesjonalisty przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 

działalności, zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w zakresie koniecznym dla 

należytego wykonania nieniniejszej umowy. Komunikacja w tym zakresie może 

odbywać się w dowolnej formie, bezpośredniej lub przy wykorzystaniu środków 

porozumiewania się na odległość. Dane kontaktowe Wykonawcy: tel. 

…………………………, e-mail …………………………… 

3. W zakresie koniecznym do wykonania umowy Wykonawca ma prawo 

bezpośredniego zwracania się do pracowników Zamawiającego w celu uzyskania 

niezbędnych dokumentów i informacji.  

4. Strony ustalają, że usługa może być wykonana przez Wykonawcę samodzielnie, bez 

nadzoru i kierownictwa ze strony Zamawiającego, przy użyciu materiałów oraz 

sprzętu biurowego Wykonawcy w: 

1) siedzibie Wykonawcy; 

2) siedzibie Zamawiającego; 

3) innym miejscu takim, w zależności od potrzeb określonych przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca świadczenia 

usługi oraz innych kosztów (noclegu, wyżywienia) związanych z koniecznością 

świadczenia usługi przez dłuższy czas poza miejscem siedziby Wykonawcy. 

6. Wskazanie przez Zamawiającego czynności do wykonania może następować: 

1) bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy; 

2) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego; 

3) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 

4) za pośrednictwem telefonu lub 

5) w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zleconych czynności niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych,  

z wyłączeniem opinii prawnych, które wykonane zostaną w terminie 5 (słownie: 

pięciu) dni roboczych. W przypadkach szczególnie złożonych Strony ustalą odmienne 

terminy wykonywania poszczególnych czynności. 



8. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy, 

zobowiązany jest do opracowania wszelkich dokumentów w polskiej oraz angielskiej 

wersji językowej. 

9. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego niezwłocznie o każdej 

zmianie wskazanych danych kontaktowych. 

 

§ 4 

OSOBY PRZEZNACZONE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do wykonania usług osoby posiadające 

wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wykonania 

zamówienia objętego niniejszą umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do wykonania usług radców prawnych, 

adwokatów lub doradców podatkowych posługujących się biegle językiem polskim 

oraz angielskim wskazanych w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej 

umowy lub inne osoby spełniające wymagania określone przez Zamawiającego, na 

które Zamawiający wyraził zgodę. 

3. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na przeznaczenie do wykonywania usług 

innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawca jest uprawniony do złożenia w 

każdym czasie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem potwierdzającym 

spełnianie przez daną osobę wymagań określonych przez Zamawiającego w 

specyfikacji warunków zamówienia w postepowaniu, w wyniku którego zawarto 

niniejszą umowę. 

4. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do wystąpienia do Wykonawcy  

z pisemnym wnioskiem o zmianę każdej z osób przeznaczonych do wykonywania 

usług, zawierającym uzasadnienie tej zmiany. 

5. W przypadku wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem, o którym mowa  

w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do wykonywania usług  inną osobę 

spełniającą wymagania określone przez Zamawiającego.   

6. Przystąpienie przez inną osobę niż wskazana w ofercie do wykonywania usług może 

nastąpić nie wcześniej niż po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 

 

§5 

ODBIÓR PRAC 

1. Odbioru prac w imieniu Zamawiającego dokonuje ……………. 

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi potwierdzenie przez osobę, wymienioną 

w ust. 1, świadczenia usług w określnym wymiarze czasu (protokół odbioru). 

3. Opinie prawne, analizy oraz inne dokumenty wykonane w ramach zamówień 

udzielonych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

drogą elektroniczną (w tym z użyciem nośników elektronicznych) oraz w formie 

pisemnej (podpisanej oraz parafowanej na każdej ze stron). 

4. W przypadku nienależytego wykonania usług, Wykonawca zobowiązany będzie do 

uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, o ile 

uwzględnienie uwag nie będzie sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub 



zasadami etyki zawodowej. Za czas poświęcony na uwzględnienie uwag 

Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

 

§6 

WYNAGRODZENIE  

1. Wysokość wynagrodzenia będzie uzależniona od wymiaru godzin świadczenia usług. 

2. Minimalny wymiar godzin będzie wynosił 30 godzin miesięcznie, a maksymalny – 90 

godzin miesięcznie w okresie gwarantowanym, zaś w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji minimalny wymiar godzin będzie wynosił 30 godzin 

miesięcznie, a maksymalny – 100 godzin miesięcznie. 

3. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego maksymalnego wymiaru godzin 

w danym okresie miesięcznym, niewykorzystany limit powiększa limit wymiaru 

godzin w kolejnych miesiącach. 

4. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego maksymalnego wymiaru godzin 

w okresie obowiązywania umowy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne 

roszczenia. 

5. Z tytułu wykonywania umowy strony ustalają stawkę za godzinę świadczenia usług w 

kwocie ………………………………….. zł brutto (słownie: ……………….), w tym ……………………. 

zł netto (słownie: ……………….) oraz …………… zł podatku od towarów i usług(słownie: 

……………….). 

6. Stawka, określona w ust. 5, obejmuje wszelkie koszty realizacji zamówienia, obejmuje 

wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz 

wyrażenie wszelkich zgód i zezwoleń zgodnie z niniejszą umową. 

7.  Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cały okres obowiązywania umowy nie 

przekroczy kwoty:  

1) wysokość gwarantowana: …………………….…. (słownie: …………………. 00/100); 

2) wysokość opcjonalna: …………………… (słownie: …………………. 00/100). 

8. Wykonawca po wykonaniu czynności objętych przedmiotem umowy oraz dokonaniu 

odbioru na zasadach określonych w §5, zobowiązany jest wystawić fakturę VAT za 

przepracowany miesiąc na kwotę stanowiącą iloczyn liczby godzin świadczenia usług 

oraz kwoty określonej w ust. 5. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia faktury za miesiąc 

grudzień nie później niż do 20 grudnia. 

10. Płatność wynagrodzenia będzie następować w okresach miesięcznych, przy czym 

przez pierwszy okres miesięczny rozumie się okres od dnia podpisania umowy do 

dnia 30 września 2021 r. Przez pozostałe okresy miesięczne rozumie się miesiące 

kalendarzowe.  

11. W przypadku wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 

r. i kolejnych latach obowiązywania umowy powyżej 10% rok do roku, zgodnie  

z komunikatem w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 

publikowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Wykonawca ma 

prawo żądać zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5. Uprawnienie to jest 

realizowane przez pisemne oświadczenie skierowane do Zamawiającego, 



zawierające podanie podstaw zmiany wynagrodzenia oraz ocenę Wykonawcy co do 

wpływu tej podstawy odpowiednio na wynagrodzenie. W przypadku braku 

zastrzeżeń Zamawiającego, wyrażonych w terminie 5 dni roboczych od otrzymania 

oświadczenia od Wykonawcy, co do faktu oraz wpływu przytoczonej podstawy na 

wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, wynagrodzenie, o którym mowa 

w ust. 5, zostaje odpowiednio podwyższone o wartość wzrostu przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. zgodnie z komunikatem w 

sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanym przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, rozumiany będzie jako brak zastrzeżeń Zamawiającego, zaś w 

przypadku zgłoszenia przez niego zastrzeżeń, Strony zobowiązują się porozumieć co 

do wpływu takich zmian na odpowiednio wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, zostanie odpowiednio podwyższone na 

podstawie aneksu do Umowy, do którego zawarcia Strony zobowiązują się w terminie 

5 dni roboczych od dnia upływu 5-cio dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu 

trzecim, lub osiągnięcia porozumienia w przedmiocie wpływu takich zmian na 

wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, w zależności od tego, które z tych zdarzeń 

nastąpi wcześniej. Maksymalna zmiana odpowiednio wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 5, na podstawie niniejszego ustępu nie może przekroczyć 20%.  

12. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11, może nastąpić nie częściej niż jeden 

raz w każdym roku obowiązywania umowy. 

 

§7 

POUFNOŚĆ 

1. Wszelkie informację przekazane przez Zamawiającego w ramach wykonywania 

niniejszej umowy będą wykorzystywane przez Wykonawcę wyłącznie w celach 

związanych z wykonywaniem niniejszej umowy. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności zarówno w okresie 

obowiązywania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu wszelkich informacji 

uzyskanych w trakcie realizacji umowy. 

3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy sytuacji, w której: obie strony wyrażą 

zgodę na udostępnienie informacji, okoliczność ujawniania stanowi fakt powszechnie 

znany, udostępnienie informacji zostanie nakazane przez uprawniony organ 

działający zgodnie z przepisami prawa. W przypadku zobowiązania przez organ do 

udostępnienia informacji, strona zobowiązana niezwłocznie poinformuje o tym drugą 

stronę umowy. 

4. Udzielenie jakichkolwiek informacji związanych z realizacją niniejszej umowy 

środkom masowego przekazu wymaga zgody Zamawiającego. Wykonawca nie jest 

upoważniony do udzielania informacji i komunikatów medialnych na temat realizacji 

niniejszej umowy. 

 

§8 

PRAWA AUTORSKIE 



1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do 

opinii, analiz oraz innych dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę w celu 

realizacji niniejszej umowy, w zakresie w jakim stanowić będą one utwory w  

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2021 r. 1062). Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje w 

momencie przyjęcia przez Zamawiającego utworu. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, 

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

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

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

udostępnianie indywidulane organom państwowym lub sądom powszechnym; 

4) w zakresie wykorzystywania utworu – dowolne użycie utworu w ramach 

działalności Zamawiającego, w tym prawo modyfikowania i dzielenia utworu, 

łączenia z innymi utworami oraz tworzenia utworów zależnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego zależnych praw 

autorskich do utworów. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje 

wprowadzone do utworów, a Zamawiający nie będzie powoływał się na Wykonawcę 

w tak opracowanym materiale (utworze zależnym).  

4. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności względem 

jakichkolwiek osób trzecich, jeżeli roszczenia te wynikają z jakichkolwiek naruszeń 

praw autorskich tych osób przez utwór stworzony przez Wykonawcę w związku z 

niniejszą umową lub umową wykonawczą. 

5. Strony ustalają, że przeniesienie autorskich prawa majątkowych nastąpi bez prawa 

do dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Zamawiający staje się właścicielem nośników, na których utrwalono utwory z chwilą 

ich przekazania. 

 

§9 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną wynoszącą ……. zł.  

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby realizujące usługi w ramach zamówień 

udzielonych na podstawie niniejszej umowy posiadają w ramach prowadzonej 

działalności zawodowej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować Zamawiającego o 

zdarzeniach i okolicznościach mających wpływ na zakres ubezpieczenia oraz 

odpowiedzialności. 

 

§ 10 

KARY UMOWNE 



1. Za każdy przypadek zwłoki w wykonaniu umowy lub innego nienależytego 

wykonywania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 

00/100). 

2. W przypadku, gdy wartość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekroczy 

wysokość kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia pozostałej 

części odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy Zamawiający może:  

1) odstąpić od umowy bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać 

zapłaty kary umownej w wysokości określonej w ust. 1; 

2) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej w 

wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, do naliczenia których uprawniony 

będzie Zamawiający, wynosi nie więcej niż 20% wynagrodzenia Wykonawcy, 

określonego w §6 ust. 6 pkt 1 i 2. 

 

§ 11 

KLAUZULE WALORYZACYJNE 

1. Zamawiający dokona zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany stawki VAT. 

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie kwoty VAT i kwoty 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 5 i ust. 6 niniejszej umowy. Zmianie 

ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie umowy w 

okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana 

dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z 

przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka. Zmiana wynagrodzenia 

będzie polegać na dodaniu/odjęciu do/od ceny netto kwoty podatku VAT wyliczonej 

według zmienionej stawki podatku VAT. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w 

przypadku zmiany:  

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3 – 5  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy – 

jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę; 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiana 

ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

3) 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) jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na 

koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT


3. W przypadku zmian określonych w ust. 2 zastosowanie mają zasady wprowadzania 

zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w 

postanowieniach ust. 4 – 9. 

4. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany 

umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o 

których mowa w ust. 2. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w 

zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty 

niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 2, mają 

lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim 

stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, a w szczególności: 

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy 

oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów 

wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość 

przyjętych założeń, 

2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 2, na wysokość kosztów 

wykonania umowy przez Wykonawcę, 

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości 

kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 

5. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych 

wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałami). 

6. Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

kompletnego wniosku.  

7. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony 

podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu 

niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 

8. Zamawiający może przekazać Wykonawcy wniosek o dokonanie zmiany umowy, w 

przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2. 

Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie 

wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 

9. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może zwrócić się  

do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów 

(oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) 

niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 2, 

mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w 

jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. 

Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 5 – 7 stosuje 

się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do 



zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od 

Zamawiającego. 

 

§12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dopuszczalne zgodnie z ustawą z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1229), 

wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Niniejsza umowa oraz zobowiązania z niej wynikające nie mogą być przedmiotem 

cesji, a także nie dopuszcza się przeniesienia wierzytelności wynikającej z realizacji 

niniejszej umowy. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego 

w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności, gdy 

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wykona przedmiotu umowy w 

wyznaczonym terminie. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

5. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1062). 

 


