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Załącznik nr 6  

 

UMOWA NR_____/2017 

 

Zawarta w dniu ………………  roku pomiędzy: 
 
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – instytucja gospodarki budżetowej z siedzibą 
w Jachrance, przy ul. Jachranka 81 (05-140 Serock), wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego w sądzie rejonowym dla m m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000397969 posługującym się numerami NIP: 
5361909295 oraz  Regon 145818461 , w imieniu którego działa: 
 

Pan Rafał Trzciński – Dyrektor Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS  
  
 
zwaną dalej: „Zamawiającym” a 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

zwane dalej łącznie STRONAMI 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego znak 4/2017 przewidzianego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

 

§ 1  

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na kierowaniu na podstawie 

umowy prawa cywilnego, osób niebędących pracownikami Wykonawcy do wykonywania 

pracy tymczasowej na rzecz Zamawiającego, za co ten zobowiązuje się zapłacić 

wynagrodzenie.  

2. Szczegółowy opis, zasady i warunki wykonania Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy (opz). 

3. Zamawiający jest uprawniony do zrezygnowania z wykonywania pracy przez osobę 

skierowaną przed upływem okresu wykonywania pracy tymczasowej. W przypadku 

określonym w zdaniu pierwszym Zamawiający zawiadamia agencję pracy tymczasowej na 

piśmie o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy tymczasowej przez 

osobę skierowaną. W powyższym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 

okres zatrudnienia danej osoby. 

4. Zamawiający, w razie faktycznego zaprzestania wykonywania przez osobę skierowaną pracy 

tymczasowej zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o terminie i okolicznościach zaprzestania 

wykonywania pracy przez osobę skierowaną do pracy. 
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§ 2  

1. Wykonawca przystąpi do realizacji Zamówienia w dniu zawarcia Umowy i wykona je w 

terminie do dnia 31 lipca 2018 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w 

zależności od tego, które z tych zdarzeń nadejdzie pierwsze. 

2. Dla potrzeb Umowy przyjmuje się, iż dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku, 

który nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o 

dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015 r,, poz. 90 z późn. zm.). 

 

§ 3  

1. Z tytułu wykonania Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie 

większej niż ___ złotych brutto (słownie: ___), zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą 

załącznik nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

2. Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, składa się z dwóch elementów: 

1) wynagrodzenia z tytułu obsługi osób skierowanych do pracy (kolumna nr 5 Formularza 

cenowego) oraz 

2) wynagrodzenia z tytułu wypłaty wynagrodzeń osobom skierowanym do pracy stanowiące 

sumę wypłaconych wynagrodzeń (kolumna nr 6 Formularza cenowego) powiększoną o 

wartość podatku VAT. 

– w wysokości wynikającej z formularza cenowego, stanowiącego załącznik do oferty 

(załącznik nr 2 do Umowy). 

3. Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) będzie wypłacane w cyklach 

miesięcznych zależnych od liczby osób kończących pracę w danym miesiącu i obliczane 

zgodnie z następującym wzorem: 

Wm=(Cm*Lm)*1,23(vat) 

gdzie: 

Wm – miesięczne wynagrodzenie wykonawcy 

Cm – stawka netto za obsługę jednej osoby skierowanej do pracy przez jeden miesiąc 

kalendarzowy zaoferowana w ofercie, za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia pracy.  

Lm – łączna  liczba miesięcy pracy osób kończących pracę w danym miesiącu 

4. Za osobę, która zakończyła pracę w danym miesiącu uznaje się wyłącznie osobę której umowa 

wygasła lub została rozwiązana w danym miesiącu.  

5. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia skierowania do wykonywania pracy na rzecz 

Zamawiającego mniejszej liczby osób niż wskazana w opz, bez prawa Wykonawcy do 

dochodzenia wynagrodzenia lub odszkodowania. 

6. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) mieszczą się wszelkie koszty, opłaty i 

wydatki, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją 

Zamówienia, a w szczególności wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do 

utworów w zakresie opisanym w Umowie oraz za nośnik lub nośniki, na których je utrwalono. 

7. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) pomniejsza się o naliczone 

Wykonawcy kary umowne.  

8. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) nastąpi z dołu, na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie do 21 dni od dnia jej otrzymania przez 

Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany. 

9. Podstawą do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 8, przez Wykonawcę jest 

przekazane mu w terminie 5 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego przez 

Zamawiającego imienne zestawienie osób, które zakończyły pracę w danym miesiącu. 
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10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej, płatne będzie w terminie 10 dni od 

dnia przekazania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z 

dokumentami księgowymi potwierdzającymi wypłatę wynagrodzeń osobom skierowanym do 

pracy, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 

11. Zamawiający w terminie 21 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego przekazuje 

Wykonawcy sporządzone odrębnie dla każdej osoby skierowanej do pracy: 

1) zestawienie obejmujące liczbę ankiet sporządzonych w danym miesiącu oraz wyliczenie 

stanowiące iloczyn ustalonej indywidualnie stawki za wykonanie jednej ankiety oraz 

liczby ankiet wykonanych w danym miesiącu, oraz 

2) ewidencję godzin pracy, o której mowa w art. 8b ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.). 

12. Kwota należna osobie skierowanej do pracy ustalana jest zgodne z zasadą określoną w ust. 1 

pkt 2) załącznika nr 1 do Umowy. 

13. Wykonawca dokonuje wypłaty wynagrodzenia osoby skierowanej do pracy, w wysokości 

ustalonej zgodnie z postanowieniami ust. 11 i 12, w terminie 14 dni od dnia przekazania przez 

zamawiającego informacji, o których mowa w ust. 11. 

14. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień wydania polecenia obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

15. Wszelkie rozliczenia będą przez zamawiającego prowadzone wyłącznie z liderem konsorcjum 

w przypadku wykonawców wspólnie wykonujących umowę w sprawie zamówienia 

publicznego. W przypadku wykonawców tworzących konsorcjum ilekroć w niniejszy 

paragrafie mowa o „Wykonawcy” należy przez to rozumieć lidera konsorcjum. Powyższe nie 

uchybia przepisom kodeksu cywilnego solidarności. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji Zamówienia; 

2) do pozostawiania w kontakcie z Zamawiającym oraz udzielania mu wszelkich żądanych 

informacji dotyczących realizacji Zamówienia; 

3) niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na jakość lub terminowość realizacji Zamówienia lub 

okolicznościach mogących utrudnić realizację Umowy, pod rygorem utraty prawa do 

powoływania się na te okoliczności przy ostatecznym rozliczeniu Umowy. Za 

okoliczności takie przyjmuje się w szczególności brak możliwości nawiązania kontaktu 

z osobą wskazaną do skierowania do pracy przez zamawiającego lub niedostarczanie 

przez tą osobę niezbędnych danych lub dokumentów. 

4) do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów i informacji w posiadanie, których 

wszedł w związku z wykonywaniem Umowy; 

5) do zobowiązania pracowników Wykonawcy oraz osób skierowanych do Zamawiającego, 

do podpisania umowy o zachowaniu w poufności materiałów i informacji w posiadanie, 

których weszli w związku ze świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego. 

6) Do stawiania się osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela (Koordynator) w 

siedzibie Zamawiającego na każde jego wezwanie.  

2. Kopie umów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie 

7 dni odpowiednio - od dnia zawarcia umowy z osobą kierowaną do pracy albo przystąpienia 

do wykonywania prac związanych z realizacją niniejszej umowy przez pracownika stałego 

Wykonawcy. Za zachowanie poufności przez podmioty określone w ust. 1 pkt. 5 Wykonawca 

odpowiada na zasadzie ryzyka. 
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3. W przypadku wątpliwości czy informacje, dane lub materiały przekazane lub udostępnione 

Wykonawcy objęte są klauzulą poufności Wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego 

wystąpienia, na piśmie pod rygorem nieważności, do Zamawiającego z wnioskiem o 

wyjaśnienie statusu określonych informacji, danych lub materiałów. Powyższe w 

szczególności dotyczy utworów lub wyników prac wykonywanych przez osoby skierowane 

do pracy na rzecz zamawiającego. 

4. Wykonawca nie ma prawa dostępu, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, do 

rezultatów prac wykonywanych przez osoby skierowane do wykonywania pracy, a w 

szczególności do danych będących w ich posiadaniu. Wykonawca nie ma prawa także do 

wykorzystywania rezultatów prac wykonywanych przez osoby skierowane do pracy u 

Zamawiającego. 

 

 

§ 5 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich 

utworów (dalej również „utworu”), które zostaną stworzone przez osoby skierowane do 

wykonywania pracy na rzecz Zamawiającego i powstaną w toku wykonywania przez tych te 

osoby pracy na rzecz Zamawiającego, a będą utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) dalej 

również „prawa autorskiego” , w tym do baz danych, które podlegają ochronie jak utwory. 

2. Przejście autorskich praw majątkowych do utworu, następuje z chwilą wydania jego 

materialnych nośników Zamawiającemu lub z chwilą wprowadzenia utworu do środka 

komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Zamawiający mógł się z nim zapoznać także 

przez osobę skierowaną do pracy. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje następujące pola 

eksploatacji: 

1) wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: 

poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na 

nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, 

audiowizualnych lub multimedialnych; 

2) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału 

albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono - bez ograniczeń przedmiotowych, 

terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie; 

3) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; 

4) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w 

Internecie, w taki sposób aby dostęp do utworu przez osoby trzecie był możliwy w 

wybranym przez nie miejscu i czasie; 

5) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 

reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; 

6) wydawanie całości lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci 

książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, 

samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów; 

7) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na 

wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów; 

8) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy;  

9) nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych 

egzemplarzy; 
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10) opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, 

przemontowaniu utworu. 

4. Na podstawie art. 21 ust. 2[1] prawa autorskiego Wykonawca zrzeka się pośrednictwa 

organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie korzystania z utworu 

polegającego na publicznym udostępnianiu utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego w jego imieniu nadzoru 

autorskiego nad wykonanym utworem. 

6. Wykonawca zapewnia, że żaden z ewentualnych twórców ani współtwórców utworu nie 

będzie wykonywał osobistych praw majątkowych wynikających z autorstwa utworu. 

7. Zamawiający uprawniony jest do anonimowego rozpowszechniania utworu, ale nie jest 

zobowiązany do jego rozpowszechniania. 

8. Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania 

utworu, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone 

na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.  

9. Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich lub praw z utworu. 

10. W okresie realizacji Zamówienia, w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji 

Wykonawcy przysługuje niewyłączna licencja na posługiwanie się i ewentualne dalsze 

opracowywanie utworów przekazanych już Zamawiającemu. 

 

§ 6 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w wysokości: 

1) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku rozwiązania 

Umowy przez Zamawiającego z powodów, o których mowa w § 7 Umowy; 

2) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy przypadek 

naruszenia klauzuli poufności określonej w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 Umowy; 

3) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w zawarciu umowy ze wskazanym przez Zamawiającego kandydatem. 

2. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony, gdy do  niewykonania 

umowy dojdzie na skutek siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności 

niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można zapobiec. 

3. Kary umowne określone w ust. 2 Umowy obowiązują niezależnie od siebie. 

4. Sposób nakładania kar umownych ma charakter dyscyplinujący i ma zapewnić prawidłowe 

wykonanie Zamówienia, a ich  celem nie jest wyłącznie wyrównanie szkód poniesionych w 

związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem Umowy. 

5. Nałożenie kary umownej następuje na podstawie stosownego oświadczenia Zamawiającego.  

6. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość 

nałożonych kar umownych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przekracza 

wysokość nałożonej kary umownej. 

7. Nałożona kara umowna zmniejsza wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Zamawiający ma prawo dokonać jej potrącenia, bez wzywania Wykonawcy do jej zapłaty, na 

co ten ostatni wyraża zgodę. 
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§ 7  

Z ważnych powodów Zamawiający może rozwiązać Umowę bez odszkodowania dla Wykonawcy. 

W szczególności za ważne powody uznaje się: 

1) zaprzestanie realizacji zamówienia przez wykonawcę;  

2) wykonywanie umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i brak zmiany sposobu jej 

wykonywania w terminie określonym w wezwaniu Zamawiającego;  

3) jeżeli Wykonawca odmówi udostępniania informacji lub materiałów lub w inny sposób 

uniemożliwi przeprowadzenie czynności kontrolnych dotyczących sposobu realizacji 

Zamówienia; 

 

 

§ 8 

1. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione 
osoby podane poniżej: 

a. ze strony Zamawiającego –  ………., tel.: ………., email: ………..;  
b. ze strony Wykonawcy: …………, tel.: …………, email:…………... 

 
2. Wszelkie przesyłki, zawiadomienia i inne oświadczenia wymagane niniejszą umową lub z nią 

związane, dla których nie zastrzeżono innej formy, będą dokonywane na piśmie lub w postaci 
elektronicznej. 

§9 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmian w przepisach 
powszechnie obowiązujących w zakresie ubezpieczeń społecznych wpływających na wzrost 
kosztów zatrudnienia osób kierowanych do pracy, zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
wynagrodzenia wykonawcy w zakresie kwoty przeznaczonej na finansowanie kosztów 
zatrudnienia osób skierowanych do pracy o kwotę wynikającą ze wzrostu tych kosztów po 
wejściu w życie znowelizowanych przepisów. 
 

 

§ 10 

1. Niniejsza umowa zawarta została w formie pisemnej toteż wszelkie jej zmiany wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz przepisy o zamówieniach publicznych. 

3. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie 
danych, o których mowa w § 8 Umowy lub w komparycji Umowy. Wszelkie pisma uważa się 
za doręczone prawidłowo, jeżeli zostały wysłane na adresy wskazane w komparycji umowy, 
chyba że Zamawiający został poinformowany pismem o zmianie adresu. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 

 
 

Załączniki: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia; 

mailto:R.Trzcinski@stat.gov.pl
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2) oferta Wykonawcy; 

 

 

.................................... ........................................ 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 


