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Załącznik nr 10 do SIWZ 
Umowa nr ………/……….. 

 
zawarta w dniu …………………. 2020r. pomiędzy:  
Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 17, NIP: 725-19-06-517, 
REGON: 100077301, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, 
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS nr: 0000243066, z kapitałem zakładowym w wysokości: 
1 035 100 000,00 PLN,  adres email: kontakt@lsi.lodz.pl 
reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 
firmą…………………………………………,z siedzibą w………………………………………………………………… 
email: ………………………………………………………...., NIP ……………….., REGON ……………., wysokość 
kapitału zakładowego ……….………….. zł, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………..………., ……………………………, pod numerem KRS: 
………………………… email:………………………….. 
reprezentowaną przez: ………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą  
 
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie art. …………………………… ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
– Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019r. poz. 1843 ze zm.), w następstwie przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i złożenia przez 
Wykonawcę oferty w dniu ………………….. 2020r., która okazała się ofertą najkorzystniejszą.  
 
Słowniczek Umowy: 
1) Zarządca – podmiot, któremu Zamawiający powierzy zarządzanie Nieruchomością, 
2) Nieruchomości – nieruchomości zabudowane położone w Łodzi przy ul. Ogrodowej 24, ul. Zielonej 6, 

Północnej 1/3,  
3) Biznes plan - w rozumieniu kompleksowego, długoterminowego dokumentu planistycznego związanego z 

działalnością gospodarcza przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest wskazanie celów  oraz sposobów i 
środków do ich osiągnięcia.  

 
§1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest usługa polegająca na świadczeniu przez Wykonawcę kompleksowego 

doradztwa prawnego i ekonomicznego, dotyczącego zadań rewitalizacyjnych realizowanych przez 
Zamawiającego w odniesieniu do modeli biznesowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – w rozumieniu ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji – które mają być realizowane na tych Nieruchomościach. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności następujące czynności Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 2 
do Umowy: 
1) Doradztwo prawne i ekonomiczne w odniesieniu do procedur pozyskiwania nieruchomości na obszarze 

rewitalizacji przez Zamawiającego, w tym również przedstawienie Zamawiającemu  rozwiązań, które 
pozwolą na pozyskanie od Miasta Łodzi nieruchomości w sposób eliminujący występowanie pomocy 
publicznej.  

2) Doradztwo prawne i ekonomiczne w zakresie spełnienia warunków wykonywania  powierzenia przez 
Zamawiającego, które zostały wskazane w Uchwale nr 47/2019 Zgromadzenia Wspólników Spółki pod 
firmą Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi z dnia 17 grudnia 2019r. (Załącznik nr 
1 do OPZ), w szczególności: 
a) doradztwo obejmujące przygotowanie planu dotyczącego sposobu gospodarowania 

Nieruchomościami zawierającego charakterystykę przyjętych funkcji zlokalizowanych w 
poszczególnych Nieruchomościach z uwzględnieniem warunków wykonywania powierzenia;  

b) doradztwo obejmujące przygotowanie strategii i planu pozyskiwania najemców Nieruchomości 
uwzgledniającego warunki wykonywania powierzenia, obejmującego założenia i cele procesu 
rewitalizacji; 

c) doradztwo obejmujące przygotowanie raportu zawierającego: 
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- weryfikację aktualnej w danym roku wysokości Rekompensaty na okres powierzenia,  
- Projekcję finansową wynikającą z warunków wykonywania powierzenia,  
- plan usługi określający parametry odnoszące się do jakości oraz wydajności świadczonej usługi w 
ogólnym interesie gospodarczym (UOIG); 

3) Doradztwo w ramach dialogów technicznych prowadzonych przez Zamawiającego dotyczących modeli 
współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji inwestycji kubaturowych oraz zarządzania 
Nieruchomościami. 

4) Doradztwo obejmujące przygotowanie dokumentów niezbędnych do wyłonienia podmiotów zewnętrznych 
w zakresie zarządzania Nieruchomościami, w szczególności dotyczących udzielenia zamówienia 
publicznego, w tym w szczególności: wzoru umowy, Opisu Przedmiotu Zamówienia, opisu warunków 
udziału w postępowaniu przetargowym etc. 

5) Sporządzenie  Biznes planów dla Nieruchomości wraz z koniecznymi dokumentami. 
3. Strony ustalają, że językiem prac wykonywanych przez Wykonawcę jest język polski, przy czym Wykonawca 

odpowiada za wykonywanie we własnym zakresie i na własny koszt tłumaczeń roboczych źródeł takich jak 
piśmiennictwo czy orzecznictwo obcojęzyczne. W przypadku powoływania takich źródeł Wykonawca będzie 
każdorazowo przytaczał również brzmienie oryginalne tekstu. 

 
§2 

Terminy, warunki realizacji i odbioru zamówienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 
2. Dokumenty określone w §1 ust. 2 pkt 5) Umowy, Wykonawca sporządzi w terminie do 30 dni kalendarzowych, 

liczonych od dnia otrzymania pocztą elektroniczną z adresu …………@lsi.lodz.pl na adres 
………………@………, zlecenia sporządzenia dokumentów. Dokumenty wskazane w §1 ust. 2 pkt.5) 
Wykonawca dostarczy w celu zaopiniowania przez Zamawiającego, w 2 egzemplarzach w wersji papierowej 
oraz  1 egzemplarz w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową na nośniku CD lub DVD /e-mailem na 
adres: ……………………@lsi.lodz.pl) (w formacie .doc – do obróbki z możliwością kopiowania oraz w formacie 
.pdf - do wydruków z możliwością kopiowania) wraz z protokołem przekazania – odbioru.  

3. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od złożenia do zaopiniowania dokumentów wskazanych w §1 ust. 2 pkt. 
5), zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy protokołu przekazania - odbioru ww. dokumentów, bez 
zastrzeżeń lub z uwagami. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w protokole uwag Wykonawca 
przekaże ponownie dokumenty w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia uwag przez 
Zamawiającego. 

4. Doradztwo określone w §1 ust. 2 pkt. 1) - 4) będzie świadczone każdorazowo na wniosek Zamawiającego 
przekazany pocztą elektroniczną na adres …………@……… wskazany przez Wykonawcę w terminie co 
najmniej na 5 dni przed planowaną datą świadczenia usługi doradztwa ze wskazaniem zakresu i 
przewidywanego czasu (liczby godzin) realizacji zlecanego doradztwa. 

5. Usługa doradztwa świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 17. W 
uzasadnionych przypadkach za zgodą Wykonawcy lub Zamawiającego, usługa doradztwa będzie mogła być 
świadczona w innych lokalizacjach.  

6. Zamawiający zakłada, że ogólna liczba godzin doradztwa, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1) - 4), w okresie 
wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu wyniesie 240 godzin (średnio 20 godzin miesięcznie. 

7. Usługa w zakresie doradztwa o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 1) - 4) rozliczana będzie w cyklach miesięcznych 
na podstawie raportu przygotowanego przez Wykonawcę i dostarczonego Zamawiającemu do 10 - go dnia 
każdego miesiąca, obejmującego: 

 liczbę godzin udzielonego doradztwa, 

 zakres merytoryczny udzielonego doradztwa, w szczególności ze wskazaniem rekomendacji, stanowisk, 
kierunków postępowania, w formie prezentacji, opinii, opinii prawnych, analiz prawnych, ekspertyz etc. 

Do raportu, Zamawiający ma prawo wnieść uwagi w terminie 5 dni licząc od dnia jego otrzymania. 
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności na bieżąco, z należytą starannością, rzetelnie, 

zgodnie z ustawą regulującą zasady wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, zasadami etyki 
zawodowej, z należytą troską o finanse publiczne oraz z uwzględnieniem interesów Zamawiającego. 

9. Wykonawca może zlecić realizację części prac osobie trzeciej, jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody 
Zamawiającego, natomiast nie może zlecić wykonania całości prac osobie trzeciej. Za działania podmiotu 
działającego na jego zlecenie Wykonawca odpowiada jak za swoje własne.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu 
umowy osób wykonujących Biznes plan jako kompleksowy, długoterminowy dokument planistyczny dla 
Nieruchomości, którego zadaniem ma być wskazanie celów realizacji inwestycji na Nieruchomościach oraz 
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sposobów i środków do ich osiągnięcia. Biznes plan powinien umożliwić pozyskanie środków finansowych od 
instytucji finansowych. 
Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą realizowali 
przedmiot umowy. Powyższy wymóg w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji 
samozatrudnienia, jak również wspólników spółki osobowej samodzielnie świadczących pracę w zakresie 
czynności, o których mowa w ustępie 10.  

11. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz 
pracowników realizujących usługi, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, 

12. Zamawiający wymaga aby wykaz osób, o których mowa w ust. 11 stanowiący załącznik nr 5 do umowy był 
aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana osoby wykonującej czynności, o których 
mowa w ustępie 10 niniejszego paragrafu 

13. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie 
prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, 

14. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego: 
a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę  lub dalszego 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia nr 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i 
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w lit. b), 

15. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
ustępie 10 niniejszego paragrafu, czynności, a Zamawiający może naliczyć kary umowne, o których mowa w 
§9 ust.1 pkt. 4) umowy, 

16. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający przewiduje naliczenie kar umownych, o których mowa w §9 ust. 1 pkt. 4) niniejszej umowy, 

17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

18. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności wchodzące w zakres niniejszej Umowy terminowo i bez 
usterek. 

19. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do wykonania zlecenia – przedmiotu 
umowy określonego w §1. 

20. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami w przedmiocie Umowy. Z uwagi na specjalistyczny 
charakter świadczonej usługi, aprobata Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
prawidłową realizację przedmiotu umowy. 
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§3 

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 
1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest:  

 Adwokat lub Radca Prawny …………………………. ( tel. ………………………, e-mail: 
……………………………..) 

 Ekspert ds. ekonomiczno-finansowych ………………………………… ( tel. ………………………, e-
mail: ……………………………..) 

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest:  

 …………………………………………………………( tel. ………………………, e-mail: 
……………………………..) 

3. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie wymaga aneksu do Umowy.  
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
5. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do 

pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na moment zmiany. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany takiej 
osoby na zasadach określonych w §7 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy. 

7. Wykonawca, dla wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Umowy zapewni wysoko wykwalifikowaną 
kadrę, posiadającą stosowne kwalifikacje. Wykonawca dostarczy swojej kadrze, w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, jeśli 
zajdzie taka potrzeba, tzn. jeśli będzie to niezbędne do właściwego wykonania Umowy. 
 

§4 
Wynagrodzenie/warunki płatności 

1. Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może przysługiwać Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o 
którym mowa w §1, nie przekroczy łącznie kwoty netto: …………… PLN, plus należny podatek VAT 23%, co 
stanowi kwotę brutto: ……….….. PLN (słownie: ………………………), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 
………………….. r., które to wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia za wykonanie czynności określonych 
w §1 ust. 2 pkt. 1) - 4), obliczonego według stawki godzinowej, oraz wynagrodzenia za sporządzenie 
dokumentów określonych w §1 ust. 2 pkt. 5), które ma charakter ryczałtowy, przy czym:  

a) rzeczywista wysokość wynagrodzenia godzinowego (§1 ust. 2 pkt. 1) – 4) Umowy) Wykonawcy zostanie 
obliczona według stawki godzinowej wynoszącej ……………… PLN netto (słownie …………), tj. 
………………… PLN brutto (według stawki VAT 23%) (słownie…), przemnożonej przez liczbę pełnych 
godzin wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiającego raporcie, o którym mowa w §2 ust. 7. 

b) za sporządzenie dokumentów określonych w §1 ust. 2 pkt. 5), niezależnie od wynagrodzenia obliczonego 
według stawki godzinowej zgodnie z lit. a), Wykonawca otrzyma następujące wynagrodzenie ryczałtowe: 

 Biznes plan dla nieruchomości przy ul. Północnej 1/3: ……………………… PLN netto (słownie 
…………), tj. …………………. PLN brutto (według stawki VAT 23 %) (słownie ……………) 

 Biznes plan dla nieruchomości przy ul. Zielonej 6: ……………………… PLN netto (słownie …………), 
tj. …………………. PLN brutto (według stawki VAT 23%) (słownie ……………)  

  Biznes plan dla nieruchomości przy ul. Ogrodowej 24: ……………………… PLN netto (słownie 
…………), tj. …………………. PLN brutto (według stawki VAT 23%) (słownie ……………) 

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. a) należnego za dany miesiąc kalendarzowy, będzie 
zgodna z liczbę godzin wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiającego raporcie, o którym mowa §2 ust. 
7. 

3. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego raportu, o którym mowa §2 ust. 7 Wykonawca wystawi 
fakturę VAT. 

4. Zamawiający dokona zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem w terminie do 30 dni, licząc od 
daty jej otrzymania na konto bankowe wskazane w ust. 7 przez Wykonawcę. Datą zapłaty jest dzień obciążenia 
rachunku Zamawiającego. 

5. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie dokumentów, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 
5) umowy stanowić będzie podpisany przez obie strony protokół przekazania – odbioru bez zastrzeżeń. W 
przypadku zlecenia przez Zamawiającego Biznes planu obejmującego dwie lub trzy Nieruchomości 
wynagrodzenie będzie stanowiła suma cen wskazanych przez Wykonawcę dla poszczególnych Nieruchomości 
w Formularzu oferty. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
umowy (np. koszty dojazdów, reprografii, zakupu materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, ekspertyz 
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specjalistycznych itd.) oraz podatki obowiązujące na terytorium RP, w tym podatek VAT, a także uwzględnia 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 
2019r. poz. 1564 ze zm.). Dowodem uwzględnienia minimalnej stawki godzinowej jest raport, o którym mowa 
w ust. 2 niniejszego paragrafu – na którą to okoliczność Wykonawca umieści w raporcie swoje oświadczenie. 
W/w wynagrodzenie nie ulega zmianie. 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy nr:…………………, na który będą dokonywane płatności 
wynikające z niniejszej umowy jest zgłoszony do Urzędu Skarbowego. 

8. Faktury wystawione będą na Zamawiającego – Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o., i posiadającą numer 
identyfikacji podatkowej NIP: 725-19-06-517 dostarczane do siedziby Zamawiającego w Łodzi. 

9. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz innych 
ustrukturyzowanych dokumentów w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2191 z późn. zm.). 

10. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej możliwości Adres PEF Zamawiającego na Platformie 
Elektronicznego Fakturowania: 7251906517. Platforma, która obsługuje Zamawiającego – broker PEFexpert. 

11. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest powiadomić ŁSI o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego 
Fakturowania - na adres e-mail: faktury@lsi.lodz.pl 

12. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności tzw. Split payment. 

13. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata 
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 
oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem 
Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w 
wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu 
lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie 
Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres 
odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze 
należne Wykonawcy w tym okresie. 

 
§5 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca zapewnia, że utwory – w rozumieniu odrębnych przepisów – wytworzone w ramach realizacji 

Umowy będą całkowicie oryginalny i nie będą naruszać praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również 
będą wolne od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. 
Ponadto Wykonawca zapewnia, że wykonanie przedmiotu Umowy nie będzie naruszać żadnych praw osób 
trzecich. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie utwory wykorzystywane przy wykonaniu przedmiotu umowy, a które nie 
zostały dostarczone przez Zamawiającego, osoby trzecie (np. urzędy), zostały stworzone przez Wykonawcę  i 
przysługują mu do nich wyłączne i niczym nie obciążone prawa autorskie. W przypadku gdyby strona trzecia 
zgłosiła jakiekolwiek roszczenia do przedmiotu umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego z 
odpowiedzialności, a w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa, wstąpi do procesu w miejsce 
Zamawiającego albo obok niego, zależnie od decyzji Zamawiającego i rozstrzygnięcia Sądu. 

3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, wraz z przekazanymi Zamawiającemu 
dokumentami, przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, w ramach wynagrodzenia 
opisanego w §4 ust. 1 Umowy, w zakresie następujących odrębnych pól eksploatacji: 

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentów, w 
postaci cyfrowego zapisu, zarówno poprzez umieszczanie dokumentów jako produktu multimedialnego 
na nośnikach materialnych (w szczególności pamięć USB, CD, DVD, czy poprzez wprowadzanie do 
pamięci komputera), jak i poprzez udostępnianie dokumentów jako produktu multimedialnego w sieciach 
teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie na serwerze, jednostkach roboczych, w sieci 
Internet, Intranet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM); 

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentów w 
postaci materialnych nośników, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu 
magnetycznego; 

3) prawa do rozpowszechniania dokumentów, zarówno w formie materialnych nośników, jak i w postaci 
cyfrowej, przez publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie, czy 

mailto:faktury@lsi.lodz.pl
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elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym;  

4) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumenty utrwalono przez wprowadzenie 
do obrotu, udzielenie licencji, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie 
materialnych nośników dokumentacji, jak i jej cyfrowej postaci. 

4. Na tych samych polach eksploatacji, i również w ramach otrzymanego wynagrodzenia, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu wyłącznego i przenoszalnego upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworów 
stworzonych w ramach wykonania niniejszej Umowy, w tym w szczególności prawa do modyfikowania, 
adaptowania, cytowania we fragmentach i wykorzystywania w inny sposób tychże utworów.  

5. Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa powyżej, na Zamawiającego 
następuje z momentem przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy. 

 
§6 

Poufność/Tajemnica przedsiębiorstwa 
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku współpracy będzie traktować 

jako informacje poufne i nie będzie ich udostępniał osobom/podmiotom trzecim przez cały czas obowiązywania 
umowy, a także po jej zakończeniu. 

2. Wykonawca  zobowiązuje się: 
1) uzgadniać z Zamawiającym i stosować bezpieczny sposób przekazywania informacji poufnych, 
2) chronić informacje poufne przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym, 
3) utrzymywać informacje poufne w tajemnicy i chronić je co najmniej ze starannością, z jaką wymaga 

ochrony tajemnica przedsiębiorstwa oraz przestrzegać zasad poufnego dostępu i przekazywania 
informacji, 

4) wykorzystywać informacje poufne tylko w celach niezbędnych do realizacji umowy, 
5) ujawniać informacje poufne wyłącznie osobom zaangażowanym w realizację umowy i tylko w takim 

zakresie, w jakim potrzebne jest to do jej wykonania, po nawiązaniu z nimi stosunku pracy lub umowy 
cywilnoprawnej, przeszkoleniu z zakresu organizacji ochrony tajemnicy, które złożyły zobowiązanie do 
nieujawniania informacji poufnych osobom niepowołanym, 

6) bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie utraty, ujawnienia lub powielenia informacji  poufnej, 
zarówno w sposób autoryzowany, jak i bez autoryzacji lub niedotrzymaniu poufności. 

3. Jeżeli Wykonawca lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu umowy, ujawnią informację 
poufną, Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z nieuprawnionego 
udostępnienia tej informacji lub jej udostępnienia przez jakąkolwiek osobę, której Wykonawca przekazał 
informację poufną lub przez osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu umowy, a Wykonawca  
przekazał informację poufną takim osobom lub osoby te uzyskały te informacje przy wykonywaniu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony informacji w trybie i na zasadach określonych w ustawach 
regulujących ochronę informacji, do których będzie miał dostęp w związku z realizacją umowy. 

5. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wynikającej z zasad deontologii zawodowej, 
w zakresie, w jakim ma to do niego zastosowanie.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do unikania konfliktu interesów, zgodnie z zasadami deontologii zawodowej. 
Obowiązek ten rozciąga się również na osoby wspólników i podwykonawców Wykonawcy. Obowiązek ten trwa 
w ciągu dwóch lat od dnia zakończenia niniejszej Umowy, o ile z odrębnych przepisów lub reguł 
deontologicznych Wykonawcy nie wynika termin dłuższy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich nośników i dokumentów w dniu ustania 
niniejszej Umowy, pozostawionych do jego dyspozycji lub przekazanych albo wytworzonych w trakcie trwania i 
w związku z realizacją Umowy. 

8. Żadne dokumenty ani informacje, otrzymane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy nie 
będą, z wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane 
przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§7 

Zmiany do umowy 
1. Zmiany do Umowy, o ile inaczej w niej wyraźnie nie wskazano, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności w postaci aneksu do Umowy z wyjątkiem zmian, o których mowa w §3 ust. 3 i §10 ust. 2.  
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty w następujących przypadkach: 
1) przedłużenia terminu realizacji czynności, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 1) – 5) jeżeli Wykonawca 

rozpoczął wykonywanie czynności wskazanej w umowie przed terminem zakończenia Umowy, 
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wskazanym w §2 i z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było wykonanie jej w terminie 
obowiązywania Umowy, 

2) jeśli łączna liczba godzin doradztwa, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 1) – 4) rozliczonego w okresie 
wskazanym w §2 ust. 1 Umowy nie osiągnęła 240, wówczas Zamawiający ma prawo dokonać 
jednostronnie zmiany terminu obowiązywania Umowy o czas przez siebie wskazany, w taki sposób, aby 
łączna liczba godzin doradztwa mogła osiągnąć 240, z tym jednak zastrzeżeniem, że termin 
obowiązywania Umowy nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2021r. O takiej zmianie Zamawiający 
informuje Wykonawcę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, nie później niż do ostatniego dnia 
trwania Umowy, tj. ………….2021r. 

3) zmiany Radcy prawnego/ Adwokata/ Eksperta ds. ekonomiczno-finansowych – na wniosek Wykonawcy 
po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 
uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. 
Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba 
wskazana przez Wykonawcę na stanowisko Radcy prawnego/ Adwokata/ Eksperta ds. ekonomiczno-
finansowych musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do umowy (SIWZ) na moment 
dokonania zmiany, (zmiana Radcy prawnego/ Adwokata/ Eksperta nie wymaga sporządzenia aneksu do 
umowy), 

4) odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z podmiotem udostępniającym zasoby 
niezbędne do realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a PZP – na wniosek Wykonawcy po 
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego, na zasadach określonych w §13 ust. 2 umowy, 

5) zmiany Wykonawcy, która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: 

a. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany,  
b. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 
c. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

6) zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
Podwykonawców, 

7) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę 
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

8) zmiany umowy polegającej na zmianie Wykonawcy przez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy 
nowym Wykonawcą w następujący sposób: 

a. Wstąpieniu podwykonawcy w prawa i obowiązki Wykonawcy pod warunkiem, iż niniejszy 
Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert na moment 
dokonywania zmiany; 

b. Wstąpieniu następnego w kolejności Wykonawcy (Wykonawca rankingowany na kolejnej pozycji)  w 
prawa i obowiązki Wykonawcy pod warunkiem, iż niniejszy Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postepowaniu i kryteria oceny ofert na moment dokonywania zmiany; 

3. W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała 
zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności:  

a) zmiany stawki podatku VAT; 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (tj. Dz. U. 2019r. poz. 1564); 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
d) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  o których  

mowa  w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, dopuszcza się 
zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie 
szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości 
na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści 
kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie: 
- wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami 
ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi, 

- wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związany z wykonaniem umowy, w 
szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ, w 
którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku 
ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany mają wpływ na zakładany zysk. 
Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień 
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przez wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów 
potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych 
dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji zmian uwzględniających 
zastrzeżenia Zamawiającego. 

W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 3 
lit. a- d niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi 
zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od 
zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień 
jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie 
wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia 
wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez zamawiającego. 
Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż 
Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie 
wnioskowanej złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych ust.3. lit. a-d niniejszego 
paragrafu powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę 
wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku 
za zasadny Strony zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki 
określone w ust. 3 lit. a-d niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o 
którym mowa w zdaniu powyżej. 
W przypadku zmiany o której mowa w ust. 3 lit. a skutkującej zwiększeniem stawki podatku VAT, 
zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  
W przypadku zmiany o której mowa w ust. 3. lit. a skutkującej zmniejszeniem stawki podatku VAT, 
zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy  
W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. c niniejszego paragrafu wartość cen jednostkowych 
netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3. lit. b i d niniejszego paragrafu ceny jednostkowe ulegną 
zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

 
§8 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w każdym czasie. Artykułu 746 § 1 zdanie drugie k.c. 

nie stosuje się.  
2. Wykonawca nie ma prawa do wypowiedzenia niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadku, gdy Zamawiający 

dopuści się zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy trwającej dłużej niż 60 dni kalendarzowych.  
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub wykonanie części przedmiotu umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części. Odstąpienie od umowy lub jej 
części w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku: 
a) zaistnienia sytuacji, o której mowa w §12 ust. 8 niniejszej umowy, 
b) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności umowy ubezpieczenia określonej w §12 ust. 1 na okres 

trwania umowy, 
c) gdy opóźnienie w terminie przekazania dokumentów, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 5)  przekroczy 

14 dni w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust. 2 Umowy, 
d) w przypadku 3-krotnego niewykonania obowiązków, o których mowa w §2 ust. 14 Umowy, 
e) braku, przez łączny czas dłuższy niż 3 dni robocze licząc od dnia zawarcia Umowy, zapewnienia w 

kadrze Wykonawcy osób, o których §3 ust. 1 Umowy. 
5. Odstąpienie od umowy w zakresie okoliczności określonych w ust. 4 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności wraz z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności 
uzasadniających odstąpienie od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy: 
a. wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 
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b. w celu określenia, jaką część umowy należy uznać za wykonaną i określenia wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy powołana zostanie komisja, w której skład wchodzić będą przedstawiciele 
Zamawiającego i Wykonawcy wskazani w §3 niniejszej umowy, a stopień zaawansowania wykonanych 
prac oraz wysokość wykonania należnego Wykonawcy zostaną zatwierdzone przez Strony protokolarnie. 

c. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy 
protokół inwentaryzacji zakresu wykonanych usług opisanych w §1 niniejszej umowy, według stanu na 
dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 6 lit. b. niniejszego 
ustępu. 

 
§9 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne w następujących przypadkach: 

1) w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto za cały okres obowiązywania Umowy, określonego w 
§4 ust. 1 Umowy, bez dodatkowego wezwania, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego – w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie §8 ust. 4 Umowy; 

2) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za cały okres obowiązywania Umowy, określonego w §4 ust. 1 
lit. a) Umowy, za niestawienie się w terminie określonym w §2 ust. 4, dla każdego zlecenia z osobna; 

3) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za cały okres obowiązywania Umowy, określonego w § 4 ust. 1 
lit. b) Umowy, za każdy dzień opóźnienia – w razie przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym 
mowa w §2 ust. 2 Umowy; 

4) naruszenia przez Wykonawcę zapisów §2 ust. 10, w wysokości 1 000,00 zł za każde takie naruszenie; 
5) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1 w przypadku nie posiadania 

w okresie realizacji zamówienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w §12 ust. 
1; 

6) W wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1 w przypadku naruszenia 
przez Wykonawcę §6 Umowy, za każdy przypadek oddzielnie; 

7) w wysokości 50% wynagrodzenia brutto za cały okres obowiązywania Umowy, określonego w §4 ust. 1 
lit. b) Umowy, w przypadku nie uzyskania przez Zamawiającego finansowania zewnętrznego z uwagi na 
wady dokumentów, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 5). 

2. Zamawiający ma prawo potrącenia wierzytelności Zamawiającego z tytułu naliczonych kar umownych z 
wierzytelnością Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i 
składania przez strony dodatkowych oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
§10 

Odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy. 
2. Zamawiający, jeżeli otrzymał wadliwy dokument, a wady tej nie stwierdził, przyjmując przedmiot Umowy, może 

wezwać pisemnie Wykonawcę, aby w wyznaczonym terminie usunął stwierdzone wady na swój koszt, bez 
względu na wysokość związanych z tym nakładów finansowych i bez względu na to, czy Umowa nadal 
obowiązuje. Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, Zamawiający może naliczyć kary umowne, 
o których mowa w §9 ust. 1 pkt. 3) Umowy lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji względem Wykonawcy. 

3. Po stwierdzeniu usunięcia wad strony sporządzają „protokół usunięcia wad”. 
4. Strony ustalają, że ciężar dowodu zgodności dokumentów dostarczonych Zamawiającemu w wykonaniu 

niniejszej Umowy z tą Umową jest przeniesiony na Wykonawcę.  
 

*§11 
Podmioty wspólnie realizujące umowę 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 
2. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera 

upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu  wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. 
Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do 
przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. 

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie: ……………, z siedzibą: 
………………………, reprezentowany przez: …………………………………………….. 
4. Postanowienia Umowy, które dotyczą Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących 

wspólnie Umowę. 
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§12 

Ubezpieczenie Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada i będzie posiadał przez cały okres trwania Umowy:  

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia lub 
odpowiedzialności cywilnej zawodowej (dalej ubezpieczenie OC); 

2) każde inne wymagane prawem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, którego obowiązek zawarcia 
dotyczy Wykonawcy lub osób, którymi posługuję się on w związku z realizacją Umowy (zwane dalej 
ubezpieczenie obowiązkowym). 

2. Ubezpieczenie, o których mowa w ust. 1. pkt 1), obejmować powinno odpowiedzialność cywilną Wykonawcy 
oraz osób, którymi się on posługuje w związku z realizacją Umowy, w tym także podwykonawców, z tytułu 
czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz za szkody wynikające z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w zakresie szkód powstałych w 
związku z realizacją Umowy. 

3. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC powinna wynosić co najmniej 500.000,00 zł i przypadać na jedno i 
wszystkie ubezpieczone zdarzenia mające miejsce w okresie ubezpieczenia. 

4. Zakres ochrony ubezpieczenia OC obejmie  szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, 
zarówno w postaci poniesionych strat, jak i utraconych korzyści, wynikające z czynności, których realizacja 
spoczywa na Wykonawcy na mocy Umowy.  

Rodzaj ubezpieczonej działalności będzie zgodny z pełnym zakresem prac i usług wynikających z Umowy. 
Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na szkody: 

1) powstałe wskutek rażącego niedbalstwa; 
2) wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie obejmującym co najmniej realizowane 

przez nich prace (o ile podwykonawcom powierzone zostanie wykonanie jakiejkolwiek części Umowy); 
3) wynikające z utraty, uszkodzenia, zniszczenia dokumentacji przekazanej Wykonawcy w celu realizacji 

Umowy – z możliwością zastosowania sublimitu dla kosztów odtworzenia dokumentacji w wysokości nie 
niższej, niż 50.000,00 zł; 

4) czyste straty finansowe z limitem 200.000,00 zł  
5. Przed zawarciem Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie aktualnych dokumentów 

ubezpieczenia potwierdzających, że Wykonawca posiada ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. Jeżeli w 
trakcie trwania Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu którejkolwiek przedłożonej przez Wykonawcę 
umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy dokument potwierdzający 
przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi powyżej, 
w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym 
obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. 

6. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku posiadania polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
określonych w ust. 1. spełniających warunki określone w Umowie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 
Umowy. 

7. Wykonawca ma obowiązek przedkładać Zamawiającemu w okresie realizacji zamówienia dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz potwierdzenia jego opłaty. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedłożył polisy 
ubezpieczeniowej wymaganej niniejszą Umową i dowodów opłaty składek, Zamawiający ma prawo do: 

1) odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do przedstawienia polisy przez 
Wykonawcę. Oświadczenie o odstąpieniu nastąpi w formie pisemnej,  

2) zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca 
nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w 
takim przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek 
ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Wykonawcy. Opisane powyżej zasady mają odpowiednie 
zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres krótszy niż 
okres obowiązywania umowy. W takim przypadku na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania polisy 
ubezpieczeniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód zawarcia polisy ubezpieczeniowej na 
dalsze okresy oraz dowody uiszczenia składek. W przypadku nie przedstawienia dokumentów 
opisanych w zdaniu poprzednim Zamawiający ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy 
ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty 
składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może 
potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie mogą być 
dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych zmian 
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wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. W 
przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany 
będzie do rozszerzenia na swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

10. Obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej. 
 

§13 
Postanowienia dotyczące Podwykonawcy 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części prac osobie trzeciej, jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody 
Zamawiającego, natomiast nie może zlecić wykonania całości prac osobie trzeciej. 

2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, który był podmiotem, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 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. 

3. Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu ww. informację o zmianie/rezygnacji Podwykonawcy wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału, w tym dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcy. 

5. W przypadku zmiany podwykonawcy, który nie był podmiotem na którego zasoby wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu informację 
o zmianie podwykonawcy. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 

7. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację usług. 

8. Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 
zobowiązań wynikających z warunków umowy. Umowa z podwykonawcą musi zawierać postanowienia 
dotyczące zachowania poufności. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania 
podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego 
Wykonawcy. 

9. Za przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcę, płatności regulować będzie Wykonawca. 
10. Za zobowiązania Wykonawcy względem podwykonawcy odpowiedzialny jest wyłącznie Wykonawca. 
11. Zapisy niniejszego paragrafu nie stanowią podstawy do powstania odpowiedzialności Zamawiającego wobec 

podwykonawcy zgłoszonego przez Wykonawcę. 
12. Zmiana podwykonawcy wymaga podpisania aneksu do umowy. 

 
§14 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych (zwane RODO), od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i realizacji umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do 
przestrzegania zasad ochrony danych osobowych pozyskanych o osobach fizycznych zgodnie z 
rozporządzeniem zwanym RODO.  

2. W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych osobowych niezbędnych do 
realizacji umowy, zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
§15 

Inne postanowienia umowy 
1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie, zarówno w całości, jak i w części, jakichkolwiek praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że 
uprzednio uzyska na to uprzednią i wyraźną zgodę Zamawiającego na piśmie. 
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2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, telefonu i 
faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do Umowy. W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na 
dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone. 
 

§16 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego. 
2. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
4. Załączniki:  

1) Uchwała nr 47/2019 Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Łódzka Spółka Infrastrukturalna, z 
siedzibą w łodzi z dnia 17 grudnia 2019 r., 

2) Opis Przedmiotu Zamówienia, 
3) Instrukcja dotycząca zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. 

z o.o. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia …………….. pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową”) 
 
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. …………………., NIP 725-19-06-517 zwany w dalszej części umowy 
„Administratorem danych” reprezentowana przez: – 
……………………………………. 
 
…………………………………….. 
 
a 
 
…………………………………………, NIP………………………… zwany w dalszej części umowy „Podmiotem 
przetwarzającym”  
 
reprezentowana przez: –……………………….. 
 
 
 

§1 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane 
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie, w związku z wykonywaniem 
usługi doradztwa prawnego i ekonomicznego  dla Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. 
……………………….na podstawie Umowy nr …………… z dnia …….. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 
umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa 
osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.  
 

§2 
Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane kontrahentów, 
pracowników Urzędu Miasta Łodzi i pracowników Administratora - zbiory danych zwykłych oraz danych 
szczególnych kategorii, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi doradztwa prawnego i ekonomicznego  
dla Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. ……………………….na podstawie Umowy nr …………… z 
dnia …….. 

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający 
wyłącznie w celu realizacji ww. umowy. 

 
§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o 
których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
wszystkim osobom (pracownikom) , które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt 
b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych 
w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po 
jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie 
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 
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6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać 
się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych zgłasza je administratorowi w 
ciągu 24 h.  

 
§4 

Prawo kontroli 
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 

przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 
postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego 
z minimum 7- dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 
§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora 
danych.   

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 
Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem 
przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo 
to nie zabrania udzielania takiej informacji  z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie 
się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 
§6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania 
przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu 
przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych,  o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i 
inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w 
szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora 
danych.  

 
§7 

Czas obowiązywania umowy 
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony, tj. na czas obowiązywania Umowy nr 

….. z dnia ………..,  z uwzględnieniem odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy przez okres 1 roku od 
zakończenia umowy.  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, co 
jednocześnie skutkuje rozwiązaniem umowy na usługę doradztwa prawnego i ekonomicznego, tj. umowy 
……………………….. z dnia ………………………. 
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§8 
Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot 
przetwarzający: 
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie; 
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych; 

 
§9 

Zasady zachowania poufności 
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób 
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 
lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora 
danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

 
§10  

Postanowienia końcowe 
1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Administratora danych i 

jednym dla Podmiotu przetwarzającego dane. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy 

Administratora danych.  
 
 
 
 

_______________________                                                           ____________________ 
Administrator danych      Podmiot przetwarzający 

 
 
 
 
 
 
 


