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Oznaczenie sprawy: ZPI.2613.2.2020

UMOWA O DZIEŁO nr ……..
(z prawami autorskimi)
zawarta w Warszawie dnia ……… r. pomiędzy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, działający jako Instytut Sieci na podstawie
art. 99 ust. 1 w zw. z art. 4, art. 98 ust. 2 pkt 7) oraz art. 101 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci
Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534), z siedzibą przy ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703
Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000047884,
posiadający nr NIP 525-000-76-84, REGON 00003790200000, reprezentowany przez:
dr Jacek Szczot – Dyrektor,
zwany w treści umowy „Zamawiającym",
a
………………………………………………………………………………………………………………….……
zwaną/zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”,
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.

2.

3.

4.

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na:
1) sporządzeniu opinii - inwentaryzacji ornitologicznych i chiropterologicznych dla:
a) budynków nr 7, 7a i 20, położonych w Warszawie przy ul. M. Pożaryskiego 28, które
podlegać będą głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Inwestycji,
z uwzględnieniem wymogów ochrony gatunkowej zwierząt oraz wymaganych działań
minimalizujących,
b) budynków nr 3 i 31, położonych w Warszawie przy ul. M. Pożaryskiego 28, planowanych
do głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Projektu, z uwzględnieniem wymogów
ochrony gatunkowej zwierząt oraz wymaganych działań minimalizujących,
zwanych dalej opiniami;
2) przygotowaniu wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie
zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących lub innych
niż dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną, jeżeli Zamawiający będzie
zobligowany do wystąpienia z ww. wnioskiem, zwanego dalej wnioskiem do RDOS.
Każda opinia powinna obejmować co najmniej poniższy zakres:
1) sporządzenie charakterystyki kontrolowanego budynku,
2) przeprowadzenie szczegółowej kontroli budynku celem wykrycia gniazd i siedlisk gatunków
chronionych ptaków,
3) obserwacja nietoperzy połączona z nasłuchami,
4) poszukiwanie potencjalnych i rzeczywistych siedlisk na zewnątrz i wewnątrz budynku,
5) opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej wraz z dokumentacją
fotograficzną.
Na podstawie opracowanych opinii, o których mowa powyżej, Wykonawca:
1) sporządzi opis wariantów przeprowadzenia prac i zalecany harmonogram,
2) przygotuje wniosek o wydanie zezwolenia do RDOS, jeżeli będzie wymagany,
3) wskaże, jakie pozwolenia należy uzyskać do przeprowadzenia prac,
4) oceni konieczność i propozycję wykonania kompensacji przyrodniczej.
W przypadku braku konieczności wykonania czynności wymienionych w pkt 1-4, Wykonawca
uzasadni w opinii brak potrzeby ich wykonania.
Każdą z opinii należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu:
1) w postaci pisemnej – 2 egzemplarze,
2) w postaci elektronicznej – w formacie programu Adobe Acrobat (*.pdf) pocztą elektroniczną
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na adres: iel@iel.pl oraz i.mikolajewska@iel.pl.
Wniosek do RDOS należy sporządzić na aktualnym formularzu dostępnym na stronie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i przekazać Zamawiającemu w postaci elektronicznej
– w formacie MS WORD (*.doc(x)) – pocztą elektroniczną na adres iel@iel.pl oraz
i.mikolajewska@iel.pl. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do wniosku, w szczególności
zgłoszonych przez RDOS, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych korekt
lub uzupełnień w wyznaczonym terminie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
W każdym przypadku, wersja elektroniczna dokumentu musi być tożsama z jego wersją papierową.
§2
Termin wykonania umowy

1.
2.

3.
4.

Opinie należy przeprowadzić w terminie i przy użyciu metod umożliwiających określenie listy
gatunków chronionych, liczebności osobników itp.
Opinie, wraz z wnioskiem do RDOS (jeżeli będzie wymagany), należy sporządzić:
1) w przypadku budynków nr 7, 7a i 20 w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od daty
zawarcia umowy,
2) w przypadku budynków nr 3 i 31 w terminie nie dłuższym niż 25 dni roboczych od daty zawarcia
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia we wskazanym terminie wyjaśnień i informacji
dotyczących realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w zakresie niezbędnym
dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności udzielać wszelkich informacji,
wskazówek i wyjaśnień koniecznych dla prawidłowego wykonania Umowy.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy
w łącznej wysokości ………………….. zł brutto (słownie: ……………………… złotych brutto),
w tym:
1) za wykonanie opinii określonej w § 1 ust. 1 pkt a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości ………………….. zł brutto (słownie: ………………… złotych brutto),
2) za wykonanie opinii określonej w § 1 ust. 1 pkt b Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości ………………….. zł brutto (słownie: ………………… złotych brutto),
3) za sporządzenie wniosku określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie w wysokości ………………….. zł brutto (słownie: …………… złotych brutto).
Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu powyżej, obejmuje również wynagrodzenie z tytułu
przeniesienia majątkowych praw autorskich i praw, o których mowa w § 6.
W przypadku, gdy wniosek do RDOS nie będzie wymagany, łączne wynagrodzenie ryczałtowe
Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę wskazaną w ust. 1 pkt. 3, bez potrzeby sporządzania
aneksu do umowy.
W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wynagrodzenie
obejmuje daniny publiczno – prawne podlegające odprowadzeniu przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
VAT/rachunku przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze/rachunku,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury/rachunku Zamawiającemu.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca, zgodnie z ustawą 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 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, przy pomocy numeru PEPPOL: 5250007684.
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§4
Odbiór przedmiotu umowy
1.

2.

3.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru,
sporządzonego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę,
po przekazaniu opinii w formie pisemnej oraz wniosku do RDOS w wersji elektronicznej (jeśli będzie
wymagany), zgodnie z zapisami niniejszej umowy.
Zamawiający dopuszcza odbiory i fakturowanie częściowe tj. po przekazaniu poszczególnych opinii
i wniosku. W takiej sytuacji, sporządzone zostaną protokoły częściowe, które po ich podpisaniu
przez
Strony,
bez
zastrzeżeń
Zamawiającego,
będą
stanowiły
podstawę
do wystawienia przez Wykonawcę faktury/ rachunku.
W przypadku ujawnienia wad po przyjęciu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do
dokonania wszelkich poprawek w opinii i/lub wniosku do RDOS, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
§5
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto
należnego za daną opinię i/lub wniosek, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
2) w razie opóźnienia w usunięciu wad i błędów w opinii i/lub wniosku do RDOS - w wysokości 0,2
% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie danej opinii i/lub wniosku, określonego w § 3
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
3) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30%
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień dotyczących zasad poufności
opisanych w § 7 – w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia.
2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego
w § 3.
3. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej
przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia
naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
4. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu przysługuje
prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej
szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego).
§6
Prawa autorskie
1.

2.

3.

Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że w dniu przekazywania opinii i wniosku,
o których mowa w § 1 umowy będzie wyłącznym podmiotem praw autorskich do wszelkich
rezultatów prac objętych przedmiotem niniejszej Umowy, w tym jest i będzie wyłącznym podmiotem
praw autorskich opinii i wniosku do RDOS oraz wszystkich ich elementów (dalej razem nazywane
„Utworami”). Prawa autorskie do Utworów przysługują i będą mu przysługiwać w pełnym zakresie,
są i będą wolne od jakichkolwiek wad prawnych, a w szczególności nie są i nie będą ograniczone
lub obciążone w żaden sposób jakimikolwiek prawami osób trzecich.
Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż nie zawarł i nie zawrze żadnej umowy w przedmiocie
przeniesienia lub innego rozporządzenia przysługującymi mu prawami autorskimi
do Utworów, nie udzielił żadnej licencji na korzystanie z Utworów, jak również nie jest
i nie będzie zobowiązany do zawarcia takich umów w przyszłości.
Strony zgodnie ustalają, iż z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego prac,
lub odpowiednio protokołu odbioru częściowego w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust.
1 Umowy na Zamawiającego przechodzą w pełnym zakresie wszelkie prawa wyłączne
do Utworów, w tym majątkowe prawa autorskie do Utworów uprawniające Zamawiającego
do korzystania z Utworów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich istniejących
w tej dacie polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) wykonanie wytworów według Utworów lub ich elementów,
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wytwarzanie, używanie, oferowaniu wprowadzanie do obrotu oraz eksportowaniu urządzeń
wykonanych w oparciu o Utwory,
3) wytwarzanie, używanie, oferowaniu wprowadzanie do obrotu oraz eksportowaniu urządzeń
wykonanych w oparciu o prototyp,
4) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie każdą znaną techniką nieograniczonej
liczby egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową i każdą inną znaną techniką,
5) w zakresie obrotu oryginałami Utworów albo egzemplarzami Utworów, na których zostały
utrwalone – wprowadzenie do obrotu, sprzedaż, użyczenie lub najem oryginału i/ lub
egzemplarzy Utworów,
6) rozpowszechnianie Utworów wytworzonych inaczej niż określono wyżej, w tym publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie
Utworów, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
wprowadzanie do pamięci komputera, opracowywanie komputerowe, przesyłanie przez
Internet, używanie Utworów we wszelkich formach reklamy Zamawiającego i jej działalności,
7) zgłoszenia Utworów w celu uzyskania ochrony wyłącznej z tytułu praw własności
przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej w urzędach i organach krajowych
i zagranicznych,
8) udzielanie licencji na korzystanie z Utworów, a także w wykorzystanie w każdym innym celu
według potrzeb Zamawiającego
Wykonawca oświadcza, iż w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy z datą
podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego prac lub odpowiednio protokołu odbioru
częściowego prac przenosi na Zamawiającego pozostałe prawa wyłączne (patenty, prawa
ochronne, prawa z rejestracji) do rozwiązań wchodzących w skład Utworów.
Wykonawca oświadcza, iż w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy z datą
podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego prac lub odpowiednio protokołu odbioru
częściowego prac upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich
do Utworów. Wykonawca zobowiązuje się powstrzymać się od osobistego wykonywania uprawnień
z tytułu osobistych praw autorskich do Utworów oraz niniejszym zrzeka się wobec Zamawiającego
praw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń majątkowych z tego tytułu.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy z datą podpisania przez
Strony protokołu odbioru końcowego prac lub odpowiednio protokołu odbioru częściowego prac
przenosi na Zamawiającego uprawnienia do wykonywania praw zależnych do Utworów,
tj. korzystania i rozporządzania opracowaniami Utworów oraz zezwalania osobom trzecim
na rozporządzanie opracowaniami Utworów i zezwalania na korzystanie z tych opracowań.
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian w utworach i ich modyfikowania w tym
przeróbki i adaptacje oraz łączenia z innymi dziełami.
W przypadku powstania albo zaistnienia potrzeby wskazania nowych pól eksploatacji,
na których Zamawiający będzie zainteresowany wykorzystywać Utwory, ich elementy
i wytwory wykonane według Utworów lub ich elementów Wykonawca po otrzymaniu pisemnego
zawiadomienia w tym przedmiocie, w terminie 14 dni przeniesie na Zamawiającego odpowiednie
prawa autorskie za wynagrodzeniem nie wyższym niż 100 zł brutto (słownie: sto złotych) za każde
nowe pole eksploatacji.
Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność
nośników, na których utrwalono Utwory.
Wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania Utworami, jak również wyłączne prawo
do zezwolenia na wykonywania zależnych praw autorskich do Utworów, Zamawiający może
przenieść bez ograniczeń na osoby trzecie.
Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia wystąpi z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu
w związku z naruszeniem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej
lub przemysłowej do Utworów, Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkiego wsparcia przy
obronie przed takimi roszczeniami oraz pokryje wszelkie koszty, wydatki i zapłaci odszkodowania
związane z takimi roszczeniami. Zamawiającemu przysługuje prawo do wszelkich poufnych
wiadomości o charakterze technicznym lub technologicznym (know-how) uzyskanym w trakcie
realizacji umowy.
Wykonawca oświadcza, że dzieło nie powstanie w związku z wykonywaniem przez niego
obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub równorzędnego, a autorskie prawa majątkowe
nie będą przedmiotem sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania w całości ani w części na rzecz
innego podmiotu.
2)

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
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12. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu jej obowiązywania, Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie przekazać Zamawiającemu wyniki dotychczas zrealizowanego
zakresu przedmiotu umowy, przy czym postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio w zakresie zrealizowanego zakresu umowy.
§7
Poufność
1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, pochodzących
od Zamawiającego oraz od instytucji i osób z nim związanych jakimkolwiek stosunkiem
faktycznym lub prawnym, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem niniejszej
umowy (Informacje poufne). Za Informacje poufne uważa się wszelkie informacje dotyczące
Zamawiającego, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażenia oraz stopnia ich opracowania,
pozyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy. Informacją poufną są
w szczególności wszelkie informacje dotyczące działalności Zamawiającego, jego
kontrahentów i współpracowników, organizacyjne oraz technologiczne i naukowe,
2) przestrzegania zaleceń Zamawiającego o ochronie udostępnionych informacji.
Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych
i informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy
bez obowiązku zachowania poufności;
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenie może być
dokonane wyłącznie przez Zamawiającego w formie pisemnej.
§8
Odstąpienie od umowy

1.

2.

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości bądź w części, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, w następujących przypadkach:
a) gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, ponad termin określony w § 2 ust. 2,
przekracza 10 dni,
b) gdy Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego w tym
wezwaniu terminu, nadal narusza prawo lub postanowienia umowy,
c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
d) rażącego naruszenia poufności danych, o której mowa w § 7.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć w terminie 30 dni od daty powzięcia przez
Zamawiającego informacji o podstawie do odstąpienia od umowy, w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem.
§9
Osoby upoważnione do kontaktów

1.
2.

3.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą i odbioru
przedmiotu Umowy jest …………………………………
Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach
związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym przekazania przedmiotu Umowy jest
…………………….
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy, jednak wymaga
poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej.
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§ 10
Zmiany umowy
1.
2.

3.
4.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiana umowy jest możliwa w szczególności:
1) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność
dokonania zmian w umowie;
2) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu
należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć,
3) w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, a niepozwalających
na realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Wszelkie spory dotyczące realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze
polubownej. Do rozstrzygania sporów nierozstrzygniętych na drodze polubownej właściwym będzie
sąd powszechny według siedziby Zamawiającego.
§11
Oświadczenia Wykonawcy

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie, a także kwalifikacje i umiejętności
niezbędne dla wykonania dzieła i nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające wykonanie
przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że wykona dzieło z najwyższą starannością w sposób rzetelny, sumienny
i prawidłowy, zgodnie ze specyfiką dzieła.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy (dalej: dzieło) będzie wynikiem oryginalnej
twórczości i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw
własności przemysłowej oraz dóbr osobistych, jak również, iż osobiste i majątkowe prawa
autorskie do dzieła nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. Wykonawca
oświadcza ponadto, że dzieło nie było publicznie rozpowszechnione lub udostępnione za
pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu lub rozpowszechniania.
Wykonawca oświadcza, że opinie i wniosek zostaną opracowane przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia i doświadczenie (w przypadku osób prawnych) / zobowiązuje się
osobiście, bez powierzania innej osobie, wykonać dzieło i dostarczyć je zgodnie z postanowieniami
umowy (w przypadku osób fizycznych).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do osobistej kontroli wykonywania przedmiotu umowy.
W przypadku kontroli Zamawiającego prowadzonej przez uprawniony podmiot, Wykonawca
zapewni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty
elektroniczne związane z realizacją umowy.
Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w miejscach wykonywania umowy
lub w innym miejscu związanym z wykonywaniem Umowy, w dowolnym terminie, w czasie realizacji
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji finansowej dotyczącej umowy,
przez okres wskazany w ustawie o rachunkowości.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO, stanowiącą
załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty z dnia 29.04.2020 r., na podstawie którego
Wykonawca złożył ofertę stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
§ 12
Postanowienia ogólne

1.
2.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Integralną część niniejszej umowy stanowią nw. załączniki:
1)
2)

Oferta Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych.
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 2 do umowy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Dane osobowe
Nazwisko ……………….
Imiona 1. …………......... 2. ...........................
Imiona rodziców …….……………..
……………………….………………………..
Data urodzenia ...................................................... Miejsce urodzenia …….……
Nazwisko rodowe ............................................................. Obywatelstwo polskie……………
PESEL .................................................................. NIP ………………………………...
Seria i nr dow. Osob. …….……………..….. wydany przez …………………………………………..…
2. Adres zamieszkania
Województwo ........................................ Powiat ........................ Gmina ……………………..
Ulica ………….……. Nr domu …………............. Nr mieszkania .................
Miejscowość ……..……….
Kod pocztowy .................. Poczta ..................
3. Adres do korespondencji (gdy adres do korespondencji nie jest tożsamy z miejscem
zamieszkania)
Województwo ................................................... Powiat ....................................... Gmina …………
Ulica …………………………….
Nr domu ..............
Nr mieszkania ................
Miejscowość ………………… Kod pocztowy ............................... Poczta .............................
4. Urząd skarbowy (właściwy do przekazania rocznej informacji o dochodach i pobranych
zaliczkach na podatek dochodowy PIT)
Nazwa i adres US ……………………………………………………………………..
5. Oświadczenie dla celów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
5.1. Właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ……………………………….
5.2. Jestem:
emerytem
rencistą
Jeśli wpisano TAK, określić orzeczony stopień niepełnosprawności
6. Oświadczenie dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego
6.1. DOTYCZY/NIE DOTYCZY (niewłaściwe przekreślić, jeśli DOTYCZY, wypełnić poniżej)
Oświadczam, iż jestem objęty/a ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z tytułu (właściwe zakreślić
znakiem X):

cenia na rzecz innego zleceniodawcy

Równocześnie oświadczam, iż podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne emerytalne
i rentowe z określonego przeze mnie tytułu w przeliczeniu na okres miesiąca jest __________(wpisać
odpowiednio: niższa, równa, wyższa) od kwoty wynagrodzenia minimalnego – (od 01.01.2020 r. – 2400
zł brutto).
6.2. DOTYCZY/NIE DOTYCZY (niewłaściwe przekreślić, jeśli DOTYCZY, wypełnić poniżej)
Oświadczam, iż jestem studentem/uczniem szkoły ponadpodstawowej i nie ukończyłem 26 lat.
6.3. DOTYCZY/NIE DOTYCZY (niewłaściwe przekreślić, jeśli DOTYCZY, wypełnić poniżej)
Oświadczam, iż nie jestem objęty/a ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z żadnego tytułu.
7. Oświadczenie dla celów dobrowolnego ubezpieczenia społecznego/chorobowego
WNOSZĘ/NIE WNOSZĘ (niewłaściwe przekreślić) o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem
emerytalnym i rentowym/chorobowym.
Oświadczam, iż wszystkie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
a odpowiedzialność karna za podanie informacji niezgodnych z prawdą lub ich zatajenie jest mi znana.
Zobowiązuję się do poinformowania na piśmie Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
o wszelkich zmianach dotyczących treści niniejszego oświadczenia oraz przejmuję odpowiedzialność
z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania.
Upoważniam Zamawiającego do dokonania w moim imieniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
i/lub społecznego, o ile wykonywanie przeze mnie umowy podlegać będzie tym ubezpieczeniom
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku podania błędnych informacji, a także w razie nieprzekazania informacji o zmianie danych,
które mają wpływ na opłacanie składek zobowiązuję się zwrócić płatnikowi opłacone przez niego
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do ZUS-u składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe) finansowane ze środków
ubezpieczonego i Zamawiającego oraz odsetki od całego powstałego zadłużenia.

…………………………….
(data i podpis Wykonawcy)
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