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Istotne postanowienia umowy 
 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do 

właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem i w terminach wskazanych w umowie, 

2) wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, 

3) konsultowania i uzgadniania z Zamawiającym poszczególnych etapów przedmiotu umowy, 

wszelkie uzgodnienia będą sporządzane w formie pisemnej, 

4) zgłoszenia do odbioru i przekazania Zamawiającemu wykonanych etapów prac, 

5) przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wytworzonej dokumentacji, 

6) zachowania tajemnicy poufnych informacji dotyczących Zamawiającego i jego pracowników, 

informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy, które to stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649). 

3. Zamawiający przy realizacji umowy zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy informacji, 

dokumentów i danych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, o które Wykonawca zwróci się do 

Zamawiającego. 

4. Informacje, dokumenty i dane, których Wykonawca zgłosi potrzebę uzyskania, Zamawiający 

zobowiązany będzie dostarczyć w terminie zapewniającym zachowanie terminów przewidzianych  

w umowie. 

5. Prace będą realizowane wg poniższych etapów: 

1) Etap I. Pozyskanie informacji do wartościowania stanowisk pracy 

2) Etap II. Modelowanie struktury organizacyjnej - tylko w przypadku koniecznych zmian. 

3) Etap III. Opracowanie założeń metodologicznych i projekt kwestionariusza wartościowania 

stanowisk. 

4) Etap IV. Przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy. 

5) Etap V. Projekt systemu wynagrodzeń zasadniczych. 

6) Etap VI. Opracowanie polityki płacowej i prace przedwdrożeniowe. 

7) Etap VII. Opracowanie opisów stanowisk pracy. 

8) Etap VIII. Wdrożenie. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają Warunki zamówienia z dnia 4.11.2019 r. 

stanowiące załącznik do umowy.  

7. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przygotuje i przekaże 

Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram Rzeczowy.  

8. Etapy prac wskazanych powyżej zostaną zrealizowane w terminach wskazanych  

w Harmonogramie Rzeczowym. 

9. Termin wykonania całości przedmiotu umowy - ……………………. od daty podpisania umowy.  

10. Wykonawca będzie zobowiązany do konsultowania i uzgadniania z Zamawiającym, 

wykonanych prac w poszczególnych etapach. 

11. Zamawiający dokona odbiorów częściowych każdego z etapów wymienionych w p. 5  

w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile w trakcie odbioru 

nie zostaną stwierdzone jego wady lub braki uniemożliwiające odbiór. 

12. Jeżeli w toku odbiorów częściowych i odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzone zostaną 

wady lub braki w przedmiocie umowy, Zamawiający jest uprawniony do następujących czynności: 

1) odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia w terminie wyznaczonym 

Wykonawcy na usunięcie wad lub uzupełnienie braków, nie krótszym niż 7 dni roboczych, 

2) odstąpienia od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają odebranie przedmiotu umowy.  

13.  Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jego 

jakości, a odbiór nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności względem Zamawiającego za jakość 

przedmiotu umowy oraz jego kompletność pod względem celu, jakiemu ma służyć. 

14. Po bezusterkowym odbiorze każdego z etapów spisany zostanie protokół odbioru częściowego 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.  
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15.  Dokumentem potwierdzającym przyjęcie wykonania całości przedmiotu umowy będzie protokół 

odbioru końcowego podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń. Protokół odbioru 

końcowego będzie stanowił podstawę wystawienia faktury. 

16.  Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady i braki w dokumentacji 

zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający 

z jej przeznaczenia. 

17.  Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości do Dokumentacji na okres …. miesięcy począwszy 

od dnia podpisania Protokołu końcowego. 

18. W przypadku ujawnienia wad lub braków w Dokumentacji, ich usunięcie w ramach rękojmi lub 

gwarancji nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, 

dokonanego w formie pisemnej lub elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek 

Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć termin, o którym mowa powyżej. 

19. Usunięcie wad lub uzupełnienie braków zostanie potwierdzone Protokołem odbioru prac wolnych 

od wad i usterek, podpisanym przez obie strony. 

20. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub nie uzupełni braków w terminie, o którym mowa w p. 18 

Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu, 

po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy (bez utraty praw z gwarancji). Niezależnie od tego uprawnienia Zamawiający ma prawo 

do naliczenia kar umownych oraz do żądania naprawienia poniesionej szkody przewyższającej 

wartość kar umownych. 

21. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego. 

22. Do rękojmi zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. 

23. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez  

Wykonawcę po odbiorze całości przedmiotu umowy.  

24. Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury.  

25. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.  

26. Wszelkie prawa lub czynności nieopisane w umowie a niezbędne zdaniem Zamawiającego do 

właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy traktowane są jako oczywiste i zostały 

uwzględnione w ofercie Wykonawcy.  

Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do dokumentacji powstałej w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

27. Kary umowne jakie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w p. 8 i 9, 

b) w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5 %  wartości wynagrodzenia netto za każdy 

dzień zwłoki w usunięciu wady w stosunku do terminu określonego w p. 18. 

28. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych w p. 27 kar. 

29. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w 

terminie 14 dni od otrzymania noty księgowej. 

30.  Kary umowne, o których mowa w p. 27 mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

31.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym zwłoki w wydaniu przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 5 dni w stosunku do terminu 

przewidzianego w p.9, Zamawiający może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia pod 

warunkiem pisemnego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie, jednocześnie wskazując podstawę 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

32. Strony ustanawiają następujących przedstawicieli upoważnionych do koordynacji prac związanych 

z realizacją przedmiotu umowy: 

1) ze strony Zamawiającego koordynatorem będzie ………………………, Nr tel.: 

……………………, e-mail: ……………………. 

2) ze strony Wykonawcy koordynatorem realizacji przedmiotu umowy będzie ……………, Nr tel.: 

……………, e-mail: ………………….. 
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33. Strona może w każdym czasie zmienić przedstawicieli, o których mowa w p.32, jak również dane 

kontaktowe, przy czym zmiana taka jest skuteczna wobec drugiej strony z chwilą pisemnego 

poinformowania strony o zmianie. 

 

 
 
 


