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 Załącznik nr 6 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Umowa zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup danych telemetrycznych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 
§1 

Przedmiot umowy  
1. W zakresie określonym Umową Zamawiający zamawia, a Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia określonego w §12 ust. 1, zobowiązuje się do:  

1) dostarczania Zamawiającemu baz danych telemetrycznych w postaci elektronicznej 

(dalej: „Bazy Danych”), powstających w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę 

badań (dalej: „Badania”), dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych, których 

programy są dostępne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zawartości, godzin 

emisji i czasu trwania na ich antenach bloków przekazów handlowych, określonych w 

art. 4 pkt 16 ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 361 ze  zm. – dalej: „Ustawa”) i ogłoszeń nadawcy, określonych w art. 16 ust. 4 

Ustawy; 

2) udostępnienia Zamawiającemu oprogramowania (dalej: „Oprogramowanie”), na 

zasadach określonych w § 4 Umowy, niezbędnego do korzystania i analiz 

przedmiotowych Baz Danych; 

3) udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z  Oprogramowania na zasadach 

określonych w § 4 Umowy ; 

4) zezwolenia Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw zależnych do 

opracowań własnych wykonanych z wykorzystaniem przedmiotowych Baz Danych na 

warunkach opisanych w § 3 Umowy; 

5) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych konsultacji i instruktażu  w zakresie obsługi 

udostępnionego Oprogramowania i Baz Danych, na warunkach określonych  

w dalszych postanowieniach Umowy; 

6) świadczenia usługi serwisowej przez cały okres obowiązywania Umowy, polegającej 

na stałej obsłudze Bazy Danych i Oprogramowania; 

7) udostępnienie nagrań programów ogólnopolskich dostępnych (co najmniej)  

w naziemnej telewizji cyfrowej w ciągu co najmniej 2 miesięcy od nadania programu; 

8) udostępnienie bazy nagrań spotów reklamowych i sponsorskich wyemitowanych co 

najmniej w programach naziemnej telewizji cyfrowej; 

9) udostępnienie informacji o badaniu założycielskim oraz metodologii badania. 

2. Wykonawca zapewni i gwarantuje Zamawiającemu dostęp do Baz Danych 

telemetrycznych od dnia 1 marca 2020 roku w zakresie i na zasadach opisanych w OPZ  

i Umowie oraz udostępni Zamawiającemu Oprogramowanie oraz udzieli licencji 

pozwalającej na swobodne korzystanie z Baz Danych i ich analizę od dnia  

1 marca  2020 r.  

3. Wykonawca udostępni Oprogramowanie oraz udzieli licencji na korzystanie z niego przez 

okres 3 miesięcy po upływie okresu obowiązywania Umowy. 
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4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia udostępni Zamawiającemu 

archiwalne Bazy Danych telemetrycznych obejmujące okres od 01 stycznia 1997 roku do 

29 lutego 2020 roku wraz z  Oprogramowaniem niezbędnym do korzystania i analiz 

przedmiotowych Baz Danych oraz udzieli Zamawiającemu stosownej licencji na 

korzystanie z tego Oprogramowania.1 

5. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zakresie kwalifikacji gatunkowej badanych 

audycji telewizyjnych zgodnej z wytycznymi  Zamawiającego2. 

 

§2 
Okres obowiązywania Umowy, sposób realizacji  

1. Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące od daty wejścia w życie umowy. 

2. Umowa wchodzi z życie z dniem 1 marca 2020 roku  obowiązuje do dnia 28 lutego 2022 

roku.3 

3. Wykonawca, w okresie obowiązywania umowy, zobowiązuje się do dostarczenia 

Zamawiającemu:  

1) codziennie, począwszy od dnia 1 marca 2020 roku lub dnia następnego po zawarciu 

umowy tj4.: od dnia ………………………. Baz Danych oglądalności dla programów 

monitorowanych przez Wykonawcę (dane minuta-po-minucie) przygotowywanych na 

podstawie ogólnopolskiego, w pełni reprezentatywnego panelu liczącego ..…………… 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie mniej niż 2000 mierników do pomiaru 

widowni telewizyjnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w formacie 

umożliwiającym ich odczyt w Oprogramowaniu; W przypadku zwiększenia liczby 

mierników do pomiaru widowni telewizyjnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z 

ogólnopolskiego, reprezentatywnego panelu Wykonawca zobowiązuje się udostępnić 

Zamawiającemu te Bazy Danych, bez zwiększania wynagrodzenia o którym mowa w 

§12 ust. 1 Umowy; 

2) Baz Danych za okres od 1 marca 2020 r. do dnia …………………………….5 w ciągu 3 dni 

roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy na terytorium RP),  od dnia zawarcia umowy6.  

4. Wykonawca w terminie określonym w § 4 ust. 3 dostarczy Zamawiającemu i zainstaluje 

Oprogramowanie. 

5. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne konsultacje oraz instruktaż w zakresie obsługi 

licencjonowanych egzemplarzy Oprogramowania przez cały okres obowiązywania 

Umowy.  

6. Dostęp do archiwalnych Baz Danych obejmujących okres od 01 stycznia 1997 roku do 29 

lutego 2020 roku Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z Oprogramowaniem w 

terminie  do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.  
 

1 W przypadku niezaoferowania przez Wykonawcę  archiwalnych Baz danych wraz z Oprogramowaniem ust. 4 

zostanie wykreślony 
2 W przypadku niezaoferowania przez Wykonawcę  kwalifikacji  gatunkowej badanych audycji telewizyjnych 

zgodnej z wytycznymi  Zamawiającego ust. 5 zostanie wykreślony.  
3 termin wejścia umowy w życie ulega przesunięciu, jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany  

w dniu 1 marca 2020 r. lub w terminie późniejszym. W takim wypadku umowa wejdzie  w życie, w dniu jej 

zawarcia 
4 Zapis zostanie dostosowany do terminu zawarcia umowy, o którym mowa wyżej  
5 Dzień zawarcia umowy 
6 W przypadku zawarcia umowy przed dniem 1.03.2020 roku zapis ten zostanie z umowy wykreślony  
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§3 

Korzystanie z Baz Danych, zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych. 
1. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego korzystania z uzyskanych Baz Danych 

w ramach swej działalności lub realizowanych zadań ustawowych na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Zamawiający nie jest uprawniony do zbywania lub komercyjnego udostępniania na rzecz 

osób trzecich Baz Danych w jakiejkolwiek formie, zarówno na podstawie umów 

sprzedaży, najmu, dzierżawy, sublicencji, użyczenia, jak i na podstawie innych czynności 

i działań, w tym także faktycznych. 

3. W razie wykonania własnego opracowania (analiz, raportów, informacji itp.) na 

podstawie Baz Danych lub poszczególnych danych uzyskanych na ich podstawie, 

Zamawiający zobowiązuje się do podania Wykonawcy jako źródła. Do ww. opracowań 

własnych Zamawiającego mają zastosowanie poniższe postanowienia dotyczące 

autorskich praw zależnych.  

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, Wykonawca zezwala 

Zamawiającemu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wykonywanie autorskich 

praw zależnych do opracowań własnych wykonanych z wykorzystaniem przekazanych 

Baz Danych, w tym do dokonywania wszelkich przeróbek, modyfikacji, uzupełnień, 

skrótów i ich opracowań łącznie z ich adaptacją dla potrzeb wykorzystania 

obcojęzycznego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, 

inkorporowania ich w całości lub części do innych dzieł lub utworów na następujących 

polach eksploatacji:  

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką 

cyfrową lub przez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe 

utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii 

oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami opracowań własnych wykonanych 

z wykorzystaniem przedmiotowych Baz Danych; 

3) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów do pamięci komputerów 

i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet 

i udostępniania ich użytkownikom takich sieci; 

4) przekazywania lub przesyłania zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami 

i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego 

rodzaju środków i technik; 

5) wykorzystanie opracowań własnych wykonanych z wykorzystaniem przedmiotowych 

Baz Danych lub ich dowolnych części podczas sporów sądowych lub arbitrażowych; 

6) wykorzystywanie opracowań własnych wykonanych z wykorzystaniem 

przedmiotowych Baz Danych lub ich dowolnych części do prezentacji; 

7) korzystania z opracowań własnych wykonanych z wykorzystaniem przedmiotowych 

Baz Danych w całości lub z części oraz łączenia z innymi utworami, opracowania przez 

dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne 

języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części;  
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8) publiczne udostępnianie, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze 

świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym 

celu usług interaktywnych; 

9) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy 

opracowań własnych wykonanych z wykorzystaniem przedmiotowych Baz Danych, 

wprowadzanie w całości lub części do sieci informatycznej (w tym Internetu, 

Extranetu) w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego 

użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci w oryginalnej (polskiej) wersji 

językowej i w tłumaczeniu na języki obce, jak również udostępnianie możliwości 

zwielokrotniania za pośrednictwem sieci informatycznej. 

 
§4 

Licencja na Oprogramowanie  
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu niewyłącznej licencji na Oprogramowanie, na okres od dnia 

zainstalowania Oprogramowania do upływu 3 miesięcy od daty rozwiązania lub 

wygaśnięcia Umowy, w celu umożliwienia  Zamawiającemu korzystania 

z udostępnionych Baz Danych na warunkach i polach eksploatacji wskazanych  

w § 3 Umowy oraz realizacji Umowy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z Oprogramowania w sposób zgodny 

z Umową oraz charakterem i przeznaczeniem Oprogramowania tj. do dokonywania 

odczytu i przetwarzania otrzymanych od Wykonawcy Baz Danych na potrzeby 

działalności Zamawiającego. Zamawiający może korzystać z Oprogramowania w okresie 

obowiązywania licencji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować Oprogramowanie na 8 (słownie: ośmiu) 

stanowiskach pracy Zamawiającego, w tym: 

a. 2 stanowiska z oprogramowaniem do przeprowadzania analiz oglądalności 

programów i audycji telewizyjnych oraz przekazów handlowych, 

b. 3 stanowiska z oprogramowaniem do przeprowadzania analiz oglądalności 

programów i audycji telewizyjnych, 

c. 3 stanowiska z oprogramowaniem do przeprowadzania analiz przekazów 

handlowych, 

w miejscach przez niego wskazanych wraz z programowymi kluczami licencyjnymi  

(Licence Key) w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. Licencjonowane 

egzemplarze Oprogramowania pozostaną własnością Wykonawcy, a prawa do 

użytkowania Oprogramowania wynikające z licencji udzielonej na mocy Umowy, 

wygasną z upływem 3 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.  

4. Zamawiający uprawniony jest do korzystania z Oprogramowania tylko na potrzeby 

związane z jego działalnością i tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.   

5. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na utrwalanie licencjonowanych egzemplarzy 

Oprogramowania na twardych dyskach komputerów.  

6. Wykonawca gwarantuje, że licencjonowane egzemplarze Oprogramowania będą przez 

czas obowiązywania Umowy, jak również do upływu 3 miesięcy od daty rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy, spełniać funkcje opisane w Umowie, tj. będą pozwalały poprawnie 
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wyświetlać i analizować dostarczane Bazy Danych. W przypadku stwierdzenia 

wadliwego działania Oprogramowania, Wykonawca niezwłocznie po poinformowaniu 

go o tym fakcie przez Zamawiającego, zobowiązany będzie do wymiany lub usunięcia 

wad Oprogramowania.  

7. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się nie dokonywać zmian, ani tłumaczeń 

Oprogramowania, ani żadnego z jego modułów bez uprzedniej pisemnej zgody 

Wykonawcy. 

8. W wypadku wygaśnięcia Umowy, albo w razie wypowiedzenia Umowy w czasie jej 

obowiązywania, Zamawiający zobowiązany jest do deinstalacji Oprogramowania w 

terminie 3 miesięcy od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 

 

 

§5 
Prawa do Oprogramowania i Baz Danych  

1. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem Baz Danych, które będą 

dostarczane Zamawiającemu na podstawie Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający ma prawo do korzystania z dostarczonych Baz 

Danych, obejmujących okres od dnia 1 marca 2020 r. do ostatniego dnia obowiązywania 

Umowy, przez okres obowiązywania Umowy oraz w ciągu 3 miesięcy od daty jej 

rozwiązania albo wygaśnięcia, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sposób zgodny z 

Umową oraz charakterem i przeznaczeniem Baz Danych.  

3. Wykonawca oświadcza, że  jest uprawniony do udostępniania Oprogramowania na 

warunkach określonych w Umowie, w tym w szczególności jest uprawniony do udzielenia 

licencji wskazanej w §4 Umowy oraz zezwolenia wykonywania autorskich praw zależnych 

wskazanych w §3 Umowy.  

4. Zasady korzystania przez Zamawiającego z Oprogramowania i Baz Danych określają 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 

ochronie baz danych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2134) oraz Umowa. 

5. Umowa nie przenosi autorskich praw majątkowych do Oprogramowania. 

6. Wykonawca pozostaje jedynym właścicielem Baz Danych również po ich udostępnieniu 

Zamawiającemu. Wykonawca jako właściciel praw do Baz Danych może je udostępniać 

również innym, niż Zamawiający kontrahentom. 

7. W przypadku stwierdzenia wad prawnych Baz Danych lub Oprogramowania, 

Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zwrotu 

wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty 

oraz naprawienia szkody.  

8. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych 

informacji i dokumentów, potwierdzających jego prawa autorskie do Oprogramowania 

oraz zobowiązuje się przystąpić do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.   
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§6 
Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca będzie sporządzać Bazy Danych, o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 1,  

w każdym dniu tygodnia i będzie je dostarczać do godziny 10:00 w odniesieniu do danych 

dziennych pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym prowadzono 

Badania.  

2. Dane dotyczące oglądalności, o których mowa w ust. 1, obejmują pomiar wielkości 

widowni dla każdej minuty przez całą dobę. Dane obejmują programy telewizyjne 

badane przez Wykonawcę, z tym że co najmniej muszą obejmować programy 

wymienione w Załączniku nr 3 do Umowy. Wraz z danymi dotyczącymi oglądalności 

Zamawiający otrzyma monitoring bloków przekazów handlowych i ogłoszeń nadawcy, 

opisanych w §1 ust. 1 pkt. 1, emitowanych w programach telewizyjnych, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym.  

3. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca za pomocą Oprogramowania umożliwi 

Zamawiającemu podgląd oraz ściągnięcie dowolnych spotów reklamowych.  

4. Wykonawca zobowiązany jest archiwizować monitorowane programy przez okres 

2 miesięcy. W tym okresie Zamawiający może wystąpić o udostępnienie dowolnych, 

wybranych przez siebie nagrań.  

5. W wypadku opóźnienia w udostępnianiu Baz Danych (tzw. usterki systemu przesyłania 

danych), bez względu na przyczynę jego wystąpienia, Wykonawca natychmiast 

zawiadomi Zamawiającego o przewidywanym terminie usunięcia usterek 

w funkcjonowaniu systemu, informując jednocześnie o przyczynach ich wystąpienia.  

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu Baz Danych 

powstałe na skutek działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie 

nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć, 

ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie 

siły przyrody, wojna, strajki generalne, ataki terrorystyczne, akty władzy politycznej, 

którym nie może przeciwstawić się jednostka itp. W przypadku siły wyższej Strona 

dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę. Obie Strony, 

uzgodnią w terminie 10 dni tryb dalszego postępowania. 

 
 

§7 
Obowiązki Zamawiającego  

Zamawiający podejmuje się korzystać z wyników Badań z zachowaniem zasad uczciwości 

handlowej, w sposób nienaruszający dobrego imienia Wykonawcy i niepowodujący szkody 

dla Wykonawcy. 

 

§8 
Kary umowne 

1. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi niewykonanie lub brak należytego wykonania 

któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości. 

W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do tego wezwania Zamawiający zażąda  

od Wykonawcy zapłaty kary umownej, przy czym:  
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1) w przypadku opóźnienia w dostarczaniu Baz Danych wynoszącego więcej niż 3 

godziny w stosunku do godziny określonej w § 6 ust. 1 Umowy (dotyczy to wyłącznie 

przypadków opóźnienia w dostarczeniu Baz Danych, które przypadałyby w dni 

robocze), Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 

przysługującego za jeden okres rozliczeniowy, określonego w §12 ust. 2 Umowy, za 

każdą pełną godzinę opóźnienia, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej; 

2) w przypadku, gdy Bazy Danych nie zostaną dostarczone przez Wykonawcę w danym 

dniu, w godzinach pracy Zamawiającego, przyjmuje się, że opóźnienie wynosi dobę 

i w takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

1% łącznego zryczałtowanego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 12 

ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia (dotyczy to wyłącznie przypadków 

opóźnienia w dostarczeniu Baz Danych, które przypadałyby w dni robocze). W 

przypadku naliczenia kary, o której mowa, nie nalicza się kary określonej w pkt 1 

powyżej; 

3) w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w § 4 ust. 3 Umowy, Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości 2% łącznego zryczałtowanego wynagrodzenia 

umownego netto określonego w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

4) w przypadku nieudostępnienia Oprogramowania przez okres 3 miesięcy po upływie 

okresu obowiązywania Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% 

łącznego zryczałtowanego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 12 ust. 

1 Umowy; 

5) w przypadku nieudostępnienia Baz Danych od dnia 1 marca 2020 roku, o czym mowa 

w § 1 ust. 2 Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% łącznego 

zryczałtowanego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 12 ust. 1 Umowy; 

6) w przypadku mniejszej liczby mierników o 200 od liczby mierników określonej w 

ofercie Wykonawcy tj. ………..7, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15% 

łącznego zryczałtowanego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 12 ust. 

1 Umowy8; 

7) w przypadku nieudostępnienia Baz Danych archiwalnych obejmujących okres od 01 

stycznia 1997 roku do 29 lutego 2020 roku wraz z Oprogramowaniem, Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości 10% łącznego zryczałtowanego wynagrodzenia 

umownego netto określonego w § 12 ust. 1 Umowy; 

8) w przypadku realizowania kwalifikacji gatunkowej audycji niezgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% łącznego 

zryczałtowanego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 12 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku, gdy czas niewykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających 

z Umowy przekroczy łącznie 7 dni, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia 

Umowy w trybie natychmiastowym i obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 

20% łącznego zryczałtowanego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 12 

ust. 1 Umowy. 

 
7 Zamawiający uzupełni zgodnie z ofertą Wykonawcy; 
8 Kary umowne określone w § 8 ust. 1 pkt 7-8 zostaną odpowiednio wykreślone w sytuacji niezaoferowania w 

ramach kryteriów mierników lub dostępu do Baz Danych archiwalnych lub kwalifikacji gatunkowej audycji 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 
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3. W razie nienależytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających 

z Umowy, niezależnie od postanowień ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od Umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego 

w celu należytego wykonania Umowy i obciążenia Wykonawcy karą umowną 

w wysokości 20% łącznego zryczałtowanego wynagrodzenia umownego netto, 

określonego w §12 ust. 1 Umowy.  

4. Kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie podlegają sumowaniu, z wyłączeniem 

sytuacji gdy zostanie naliczona jedna z kar określonych w ust. 1 pkt 2 zdanie drugie, ust. 2 

i ust. 3. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych, o których mowa wyżej, według 

wyboru Zamawiającego:  

1) przez wezwanie Wykonawcy do zapłacenia kary lub  

2) poprzez potrącenie przy zapłacie należności za wykonanie Umowy lub jej części 

z najbliższej faktury lub faktur aż do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego.  

6. W przypadku wezwania Wykonawcy do zapłacenia kary, kary umowne będą płatne na 

podstawie not obciążeniowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej 

przez Wykonawcę. W przypadku potrącenia kary z zapłaty należności, Zamawiający 

wystawi Wykonawcy notę obciążeniową wraz z oświadczeniem o potrąceniu.  

7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

karę umowną.  

8. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku dokończenia realizacji Umowy lub jej części ani z żadnych innych 

zobowiązań Umownych.  

 
§9 

Odstąpienie i rozwiązanie umowy 
1. Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie do ostatniego dnia obowiązywania 

umowy określonego w § 2 ust. 2 Umowy w przypadku, gdy: 

1)   Wykonawca nie realizuje Umowy lub jej części lub rażąco narusza postanowienia 

Umowy i mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaniechania tych 

naruszeń, w wyznaczonym przez niego terminie, nie zmienia sposobu realizacji 

Umowy stosownie do ww. wezwania - w terminie do 30 dni od upływu 

wyznaczonego Wykonawcy terminu; 

2)   Wykonawca realizuje Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową. W takim 

przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania  

i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin. Po bezskutecznym upływie tego 

terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Wezwanie 

będzie przekazane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

3)   Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych w swoim statusie zagrażających 

realizacji Umowy lub nie poinformował Zamawiającego o zamiarze dokonania zmian 

prawno-organizacyjnych, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy - w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

4)   Wykonawca zaprzestał realizacji Umowy i nie podjął jej w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego -  

w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu; 

5)   Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności - w terminie 30 dni od dnia 
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powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

6)   wystąpią inne nieprawidłowości w realizacji Umowy, które czynią dalszą realizację 

Umowy niemożliwą lub niecelową - w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach; 

7)   jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie ubiegając się o zamówienie -  

w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął informacje  

o okolicznościach warunkujących odstąpienie od Umowy; 

8)   gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie § 8 ust. 1 Umowy 

przekroczy 20% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust. 1 – w 

terminie do 30 dni od dnia jej przekroczenia. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy do momentu 

złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu, wypowiedzeniu Umowy. 

Pomimo odstąpienia, wypowiedzenia Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do 

rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do 

momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W 

przypadku ewentualnych wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w związku z 

odstąpieniem, wypowiedzeniem, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia 

zakresu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do 

momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz 

wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie. 

3. Na podstawie art. 145 ustawy Pzp Zamawiający, w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie 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, może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Na podstawie art. 145a ustawy Pzp Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi 

co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1)  zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy 

Pzp; 

2)   Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 

3)   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 

polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku odstąpienia na podstawie § 9 ust. 1 niniejszej Umowy lub art. 145 ustawy 

Pzp lub rozwiązania umowy na podstawie art. 145a ustawy Pzp: 

1)  Wykonawca zachowa wynagrodzenie otrzymane od Zamawiającego za usługi 

wykonane do dnia odstąpienia/rozwiązania Umowy, które zostało rozliczone; 

2)    Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wszystkie usługi wykonane do 

dnia odstąpienia/rozwiązania Umowy, które nie zostały rozliczone. 

5. Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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6. Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy nie powoduje odpowiedzialności 

odszkodowawczej Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania 

Umowy. 

 
§10 

Kontrola  
1. Wykonawca przyznaje Zamawiającemu prawo do weryfikowania i kontrolowania 

systemu  do odbierania danych telemetrycznych pod względem rzetelności 

i wiarygodności udostępnianych Zamawiającemu Baz Danych i zawartych w nich danych, 

na następujących warunkach: 

1) Kontrolerem będzie firma audytorska wskazana przez Zamawiającego (niebędąca 

konkurentem Wykonawcy). Wykonawca może odmówić zaakceptowania takiej firmy 

tylko z uzasadnionych, ważnych i obiektywnych powodów; 

2) przed rozpoczęciem swojej działalności, w celu przygotowania rzetelnego 

sprawozdania w oparciu o określone uprzednio normy i ograniczenia, Kontroler 

ustanowi zasady kontroli i przedstawi je Wykonawcy i Zamawiającemu do akceptacji; 

3) Kontroler uzgodni z Wykonawcą harmonogram kontroli w celu uniknięcia 

niebezpiecznych zakłóceń w codziennej pracy i procedurach Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się omówić i uzgodnić z Kontrolerem planowaną kontrolę w 

ciągu dwóch tygodni od dnia zawiadomienia Zamawiającego o uzgodnionym 

harmonogramie.   

2. Jeżeli sporządzone po przeprowadzeniu kontroli sprawozdanie wykaże nieprawidłowości 

w prowadzonych badaniach, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

ustosunkowania się do zgłoszonych zastrzeżeń i uwag oraz niezwłocznego 

wyeliminowania nieprawidłowości. W przypadku potwierdzenia przez Kontrolera 

rażących nieprawidłowości, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze 

skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy kosztami 

kontroli W tym przypadku Zamawiający może także żądać zwrotu wypłaconego 

wynagrodzenia za okres badania/badań, których dotyczą nieprawidłowości wraz  

z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty oraz naprawienia szkody.  

 

 

§11 
Interpretacja wyników Baz Danych 

1. Interpretacja wyników Baz Danych lub poszczególnych danych będących wynikiem analiz 

przeprowadzonych na podstawie Baz Danych należy do Zamawiającego.  

2. Wykonawca nie odpowiada za skargi lub roszczenia wynikające z interpretacji wyników, 

natomiast ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelność dostarczanych wyników Badań 

oraz zaświadcza, że zostały one uzyskane w sposób nienaruszający praw lub interesów 

osób trzecich. Rzetelność polega na przeprowadzaniu Badań zgodnie z zasadami 

Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR z 2007 

roku.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sporządzanie Baz Danych zgodnie z należytą 

starannością zawodową właściwą dla branży. 
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§12 
Wynagrodzenie, płatności  

1. Zryczałtowane wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania całości 

przedmiotu Umowy ustalono na kwotę: ………………………. zł netto (słownie: 

…………………………………) powiększoną o należny podatek VAT, tj. brutto ……………………. zł 

(słownie: ……………………….), w tym: 

a. wynagrodzenie z tytułu udostępnienia danych telemetrycznych w kwocie: 

………………………. zł netto (słownie: …………………………………) powiększone 

o należny podatek VAT, tj. brutto ……………………. zł (słownie: ……………………….),  

b. wynagrodzenie z tytułu udostępnienia oprogramowania niezbędnego do korzystania i 

analiz Baz Danych wraz z licencjami na korzystanie  

z Oprogramowania w kwocie ………………… zł netto (słownie:……………) powiększone o 

należny podatek VAT, tj. brutto ………….. zł (słownie:………..),  

zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1a płatne będzie z dołu w równych ratach, za 

każdy okres rozliczeniowy, który wynosi trzy miesiące, na podstawie protokołu odbioru 

podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń według następującego harmonogramu 

płatności9: 

a. w  wysokości ……………………. zł netto (słownie: …………………………………) powiększoną 

o należny podatek VAT, tj. brutto ……………………. zł (słownie: ……………………….), za 

okres rozliczeniowy od 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., 

b. w  wysokości ……………………. zł netto (słownie: …………………………………) powiększoną 

o należny podatek VAT, tj. brutto ……………………. zł (słownie: ……………………….), za 

okres rozliczeniowy od 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., 

c. w  wysokości ……………………. zł netto (słownie: …………………………………) powiększoną 

o należny podatek VAT, tj. brutto ……………………. zł (słownie: ……………………….), za 

okres rozliczeniowy od 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., 

d. w  wysokości ……………………. zł netto (słownie: …………………………………) powiększoną 

o należny podatek VAT, tj. brutto ……………………. zł (słownie: ……………………….), za 

okres rozliczeniowy od 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r., 

e. w  wysokości ……………………. zł netto (słownie: …………………………………) powiększoną 

o należny podatek VAT, tj. brutto ……………………. zł (słownie: ……………………….), za 

okres rozliczeniowy od 1 marca 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r., 

f. w  wysokości ……………………. zł netto (słownie: …………………………………) powiększoną 

o należny podatek VAT, tj. brutto ……………………. zł (słownie: ……………………….), za 

okres rozliczeniowy od 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., 

g. w  wysokości ……………………. zł netto (słownie: …………………………………) powiększoną 

o należny podatek VAT, tj. brutto ……………………. zł (słownie: ……………………….), za 

okres rozliczeniowy od 1 września 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r., 

h. w  wysokości ……………………. zł netto (słownie: …………………………………) powiększoną 

o należny podatek VAT, tj. brutto ……………………. zł (słownie: ……………………….), za 

okres rozliczeniowy od 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 ust. 1b, obejmujące koszty licencji na 

korzystanie z Oprogramowania przez cały okres obowiązywania umowy płatne będzie  

 
9 Harmonogram płatności zostanie dostosowany do terminu wejścia umowy w życie i ulegnie przesunięciu, 

jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w dniu 1 marca 2020 r. lub w terminie późniejszym. 



 

Zakup danych telemetrycznych  

12 

 

jednorazowo w całości po prawidłowym zainstalowaniu oprogramowania na zasadach i 

stanowiskach, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy oraz, podpisania  przez 

Zamawiającego protokołu odbioru oprogramowania bez zastrzeżeń. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i ust. 2 Umowy zawiera wszelkie koszty potrzebne do 

zrealizowania Umowy, w tym opłaty cywilnoprawne, koszty licencji na korzystanie z 

Oprogramowania oraz prawa do zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych 

na zasadach opisanych w Umowie, a także koszt udostępnienia Bazy Danych od dnia 1 

marca  2020 r., a także archiwalnych Baz Danych. Każda rata, o której mowa w ust. 2, 

stanowi opłatę ryczałtową za całość realizowanych w ramach Umowy usług w okresie 

trzech miesięcy . 

5. Odpowiednie części wynagrodzenia będą płatne na podstawie prawidłowo wystawionej i 

dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT oraz odpowiedniego Protokołu odbioru 

podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po podpisaniu protokołu 

odbioru przez  osoby odpowiedzialne za realizację Umowy wskazane w §14 ust. 1,  

stwierdzającego  prawidłowe i zgodne z Umową oraz ofertą Wykonawcy wykonanie 

usług będących przedmiotem Umowy.  

7. Faktury VAT płatne będą w terminie 21 dni od daty otrzymania przez  Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

8. Faktury z tytułu należności wynikających z realizacji Umowy, wystawiane będą przez 

Wykonawcę po zakończenia okresu rozliczeniowego i przekazane Zamawiającemu 

zgodnie z wyborem Wykonawcy w jednej z form tj:  papierowej lub elektronicznej10: 

1) dla faktur w formie papierowej: 

Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj. Biuro Krajowej Rady Radiofonii  

i Telewizji, 01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9,  NIP: 521 27 99 708. 

2) dla faktur w formie elektronicznej: 

Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj.: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji, 01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 i przekazana w formie 

elektronicznej z poczty elektronicznej Wykonawcy…..@...... na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego: faktury@krrit.gov.pl. 

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 implementująca przepisy unijne do prawa 

polskiego (z dnia 9 listopada 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 2191) Zamawiający będzie 

również odbierał ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pomocą Platformy 

Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie https://efaktura.gov.pl. 

9. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku braku zapłaty lub 

opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z faktury, która została wysłana na inny 

adres niż wskazany w ust. 8 pkt. 1 / z innego lub na inny adres poczty elektronicznej niż 

wskazany w ust. 8 pkt 2 Wykonawcy i Zamawiającego.11 Zmiana powyższego adresu 

 
10 Forma składania faktur do zamawiającego zostanie dostosowana w umowie do formy zadeklarowanej przez 

Wykonawcę. 
11 Zapis zostanie dostosowany w umowie do formy przekazania faktury zadeklarowanej przez Wykonawcę. 
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poczty elektronicznej nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie powiadomienia drugiej 

Strony umowy w formie pisemnej12. 

10. Wykonawca umieści na fakturze numer Umowy nadany przez Zamawiającego.  

11. Płatności dokonywane będą przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………………. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego właściwego do zapłaty wymaga zmiany 

Umowy w formie aneksu. 

12. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

postanowieniami Umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej lub podpisania noty 

korygującej, tym samym termin płatności zostanie odpowiednio przesunięty. W takim 

przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niedotrzymania terminu 

płatności, o którym mowa w ust. 7. 

13. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku jakichkolwiek praw Wykonawcy 

związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z 

tytułu wykonania Umowy i związanych z nimi należności ubocznych (m. in. odsetek), nie 

przeniesie na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca 

zobowiązuje się, że nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której 

bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na 

inny podmiot.  

14. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia 

wykonane zgodnie z Umową nastąpi bezpośrednio na rzecz Wykonawcy i tylko w drodze 

przelewu na rachunek Wykonawcy, wskazany w ust. 11. Umorzenie długu 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy poprzez uregulowanie należności 

Wykonawcy w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz 

Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą 

Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§13 
Zmiany Umowy  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej 

Umowy pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:  

1) w przypadku zmiany programów telewizyjnych objętych Badaniem na skutek 

zaprzestania lub rozpoczęcia emitowania kanału – bez zwiększania ustalonego 

wynagrodzenia ani żadnej jego części; 

2) w przypadku zmiany formatu danych lub zmiany sposobu dostarczania danych 

Zamawiającemu – bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia ani żadnej jego 

części; 

3) w przypadku zmiany zakresu danych lub zmiany terminu dostarczania danych 

Zamawiającemu – bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia ani żadnej jego 

części, oraz pod warunkiem, że zmiany nie będą pogarszały pierwotnych 

warunków realizacji zamówienia; 

 
12 Zapis zostanie usunięty w przypadku wyboru przez Wykonawcę formy papierowej dla faktur.  
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4) w przypadku zmiany przedmiotu Umowy w szczególności ze względów 

organizacyjnych, technologicznych, osobowych - w zakresie sposobu realizacji 

przedmiotu Umowy; 

5) w przypadku zmiany postanowień Umowy będących następstwem zmian 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana 

nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a 

które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub 

zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy; 

6) w przypadku gdy zaistnieje przerwa w realizacji zamówienia z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego lub w przypadku zajścia 

okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i 

których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania. 

Powyższe dotyczy również zmian w zakresie terminów realizacji Przedmiotu 

Umowy; 

7) zmiany załącznika nr 1 – Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie ich 

aktualizacji i dostosowania do potrzeb Zamawiającego. 

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest zgoda Stron i złożenie 

wniosku przez Stronę inicjującą zmianę. Wniosek powinien zawierać: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) opis wpływu zmiany na termin wykonania Umowy. 

3. Wszelkie zmiany, o których mowa powyżej, nie mogą spowodować zwiększenia 

całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp. 

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, Wynagrodzenie przewidziane 

niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od 

towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa 

zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części Wynagrodzenia 

objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa 

wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług. 

5. Strony postanawiają, że w przypadku zmian: 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Powyższa zmiana 

wynika z nowelizacji ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, lub 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu, lub 

c) wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.). Powyższa zmiana 

wynika z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych  
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oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 6-16.   

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu.  

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o 

przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie 

od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 5 

powyżej, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję 

zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz 

dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa 

w ust. 5, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę 

oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie, a w szczególności: 

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy 

oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania 

Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – 

takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do 

ubezpieczeń, 

2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 5, na wysokość kosztów wykonania 

Umowy przez Wykonawcę,   

3) wykazanie, że wnioskowana zmiana Umowy skutkować będzie odpowiednią zmianą 

wynagrodzenia.  

 W przypadku złożenia przez Wykonawcę powyższego wniosku, Strony będą prowadziły 

negocjacje z uwzględnieniem postanowień ust. 8-10. 

8.  W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 7, Zamawiający 

może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych 

wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych 

za zgodność z oryginałami).  

9.  Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 

miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień 

przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń 

pism dla Wykonawcy. 

10.  W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą 

działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej 

Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu, poczynając od pierwszego dnia 

następnego miesiąca rozliczeniowego. 

11. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o przeprowadzenie 

negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie od dnia 

opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 5, do 30 dnia od 

dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany 

Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 

W przypadku złożenia przez Zamawiającego powyższego wniosku, Strony będą 

prowadziły negocjacje, w celu ustalenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia oraz treści 

aneksu do Umowy. 
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12.  Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust.11, Zamawiający może zwrócić się 

do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów 

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

do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 5, mają lub będą 

miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu 

zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych 

informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 8-10stosuje się odpowiednio, z tym, 

że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska 

w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 

13. W przypadku gdy w wyniku negocjacji Strony ustalą dokonanie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia, Strony podpiszą aneks do Umowy w terminie wynikającym z ustaleń 

negocjacyjnych, a w przypadku braku takich ustaleń – w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po wejściu w życie przepisów będących 

przyczyną waloryzacji. 

14. W przypadku: 

1) nie podjęcia przez Wykonawcę negocjacji, na podstawie wniosku Zamawiającego, 

o którym mowa w ust. 11 lub prowadzenia ich w sposób niezgodny z przepisami 

prawa lub zasadami współżycia społecznego, 

2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 12 

3) nie podpisania przez Wykonawcę aneksu do Umowy obejmującego odpowiednią 

zmianę wynagrodzenia, wynikającą z ustaleń negocjacyjnych – w terminie, o którym 

mowa w ust. 13, 

– Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 1 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

15.  Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony, 

przy czym jeżeli zmiana kosztów Wykonawcy nastąpiła przed dokonaniem zmiany 

Umowy, zmiana wysokości Wynagrodzenia będzie uwzględniała także zmianę wysokości 

kosztów ponoszonych po dacie zmiany odpowiednich przepisów prawa, a przed datą 

dokonania zmiany Umowy.  

16. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§14 
1. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do podpisywania zawiadomień, informacji,  

protokołów odbioru oraz odbioru wszelkiej korespondencji związanej z realizacją 

Umowy, jak również do sprawowania nadzoru nad realizacją Umowy ze strony 

Zamawiającego są: 

…………………………………………. tel. ………………………., e-mail: …………….@krrit.gov.pl; 

…………………………………………. tel. ………………………., e-mail: …………….@krrit.gov.pl. 

2. Osobą/osobami upoważnioną/upoważnionymi przez Wykonawcę do reprezentowania  

go we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej Umowy jest/są:  

Pan/Pani……….…………………………………….., tel. ……………….……….., e-mail:  

3. W przypadku przekazania informacji faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  

(e-mail) nadawca winien dysponować potwierdzeniem ich nadania pod właściwy numer 

lub adres elektroniczny odbiorcy. Powiadomienie uznaje się za doręczone z chwilą 

dostarczenia za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 
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4. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszej Umowy wszelkie oświadczenia 

o znaczeniu prawnym, związane z obowiązywaniem lub realizacją niniejszej Umowy, 

a w szczególności oświadczenia o odstąpieniu/wypowiedzeniu/rozwiązaniu Umowy 

dokonywane będą przez odpowiednio do tego umocowane osoby na piśmie, na poniższe 

adresy: 

Adres do doręczeń dla Zamawiającego: Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 

Warszawa, Kancelaria Ogólna 

Adres do doręczeń dla Wykonawcy: 

……………………………………………………...…..……………………………………… 

6. Zmiana  danych i osób, o których mowa w niniejszym paragrafie, może być dokonywana 

w toku obowiązywania niniejszej Umowy za uprzednim poinformowaniem drugiej 

Strony w formie pisemnej lub na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1. Każda ze 

Stron zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o każdorazowej zmianie 

odpowiednio adresów, osób wskazanych w niniejszym paragrafie niezwłocznie po 

dokonaniu takiej zmiany. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu w 

sposób, o którym mowa powyżej, wszelkie zawiadomienia dokonane na poprzednio 

wskazany przez Stronę adres, w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, uznane 

będą za skutecznie doręczone. Zmiana danych lub osób, o których mowa w niniejszym 

paragrafie nie stanowi zmiany Umowy. 
 

§15 
Wymagania w zakresie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób 

wykonującej/wykonujących czynności związanych z pracą opiekuna Zamawiającego,  

w szczególności: odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za monitorowanie prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy  

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

2. Zatrudnienie osoby/osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, musi trwać przez cały okres 

realizacji Umowy.  

3. W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 Zamawiający wymaga przedstawienia 

przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy oświadczenia 

Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę tych osób, 

przy czym oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

czynności określone w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy/podwykonawcy. 

4. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji Umowy, 

Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od zaistniałej okoliczności złożyć 

Zamawiającemu aktualne oświadczenia o  zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

tych osób.  

5. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy/podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
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lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób 

wykonujących czynności wskazane w ust.1, w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia Usług. 

6. W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych, 

przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę personelu, tj.:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, o którym  mowa w ust. 10 powyżej, lub 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, lub 

3) inne dokumenty np.  kopie raportów miesięcznych dla osób ubezpieczonych (ZUS 

RMUA), dowody dokonania płatności wynagrodzenia pracownikom, dowody 

opłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych  

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracownika. 

7. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi oświadczenia, dokumentów lub wyjaśnień 

potwierdzających fakt zatrudnienia osoby/osób, o których mowa w ust. 1 powyżej albo 

jeżeli przedstawione dokumenty, oświadczenia lub wyjaśnienia potwierdzają brak 

wymaganego zatrudnienia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 

1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek niewykazania faktu 

zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby/osób w miesiącu, co do której/których 

przewidziany jest taki obowiązek. 

 
§16 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć realizację Przedmiotu Umowy podwykonawcy na zasadach 

opisanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie określonym w Ofercie Wykonawcy 

stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu 

zamówienia powierzanego podwykonawcy w stosunku do określonego w Ofercie 

Wykonawcy. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 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. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają aneksu. 
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4. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć przedmiot Umowy do realizacji w 

części innemu podmiotowi, zobowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego, w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy,  

o których mowa w § 14 ust. 1 Umowy. 

5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy, z których świadczeń będzie korzystał w trakcie 

wykonywania niniejszej Umowy będą podmiotami profesjonalnie świadczącymi zlecone 

im przez Wykonawcę zadania oraz posiadającymi wszelkie niezbędne kwalifikacje do 

wykonywania zleconych im przez Wykonawcę zadań. 

6. Korzystając w ramach wykonywania niniejszej Umowy ze świadczeń podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest nałożyć na takiego podwykonawcę obowiązek 

przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w 

jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy. 

7. Wykonawca pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez podwykonawców 

wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Wykonawca odpowiada za działania 

lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne. 

 
§17 

Postanowienia końcowe  
1. Zmiana siedzib Stron lub zmiana nazwy firmy Wykonawcy lub osób reprezentujących 

Strony, nie stanowi zmiany lub modyfikacji treści Umowy i staje się skuteczna wobec 

drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. 

2. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz 

danych oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 

3. Do przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności z tytułu Umowy wymagana jest 

pisemna zgoda Zamawiającego wyrażona przed dokonaniem przelewu wierzytelności 

pod rygorem nieważności.  

4. Wszelkie ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu Umowy, Strony 

zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązać polubownie tzn. w drodze 

dwustronnych negocjacji. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania 

sporów, sądem właściwym do rozstrzygania tych sporów będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Strony zobowiązują się traktować jako poufne informacje i dane dotyczące drugiej 

Strony, uzyskane w związku z Umową, zarówno w czasie jej obowiązywania jak i w 

przyszłości. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,  

jeden dla Wykonawcy. 

7. Załączniki są integralną częścią Umowy: 
1)  Opis przedmiotu zamówienia 

2)  Wydruk KRS/CEiDG Wykonawcy 

3)  Zestawienie programów telewizyjnych objętych Badaniem 

4)  Oferta Wykonawcy 

5)      Wzór protokołu odbioru 
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Za Zamawiającego                                                                     Za Wykonawcę 
 

 

____________          _______________________  

 

Załącznik nr 5 do Umowy 
WZÓR 

PROTOKÓŁ ODBIORU sporządzony w dniu ______________** 
 

Zamawiający: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015) 

Skwer ks. kard. S. Wyszyńskiego 9. 

Wykonawca:  

Przedmiot odbioru: Zakup danych telemetrycznych/instalacji oprogramowania w okresie od 

…..…………do……………………….  

W wyniku czynności odbioru Zamawiający oraz Wykonawca stwierdzają co następuje: 

 

1. Zakres prac został wykonany zgodnie z przedmiotem umowy oraz w terminach 

określonych w umowie/niezgodnie* z umową  

  nr ………………………..…… z dnia ……….……………………; 

2. Zamawiający oświadcza, iż zgłoszony do odbioru Przedmiot Umowy nie został 

dostarczony zgodnie z warunkami określonymi w Umowie w poniższym zakresie: 

…………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

3. Data zgłoszenia wystąpienia niezgodności………….. ……………………………………………………….; 

4. Termin usunięcia niezgodności ustalono na …………………….……………………………………………; 

5. Usunięcie  niezgodności zostało  zrealizowane w terminie …….……… dni/godzin* od dnia 

zgłoszenia wystąpienia niezgodności, tj. w terminie określonym w Umowie ; 

6. Usunięcie  niezgodności zostało zrealizowane w terminie ………… dni od dnia zgłoszenia 

wystąpienia niezgodności ze złożonym Zleceniem, tj. z opóźnieniem …. dni/godzin* w 

stosunku do terminu określonego w Umowie *. 

Protokół z chwilą podpisania bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT 

na kwotę brutto ……………………………………………………, (słownie: ……………………………..………… 

złotych), zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 

Protokołem niniejszym Strony potwierdzają prawidłową i pełną realizację wyżej 

wymienionych usług i nie wnoszą w tym zakresie zastrzeżeń poza umieszczonymi  

w niniejszym Protokole. 
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Przedstawiciele Zamawiający:     Przedstawiciele Wykonawcy: 

1. …………………………………    1. ………………………………… 

2. …………………………………    2. ………………………………… 

 
* niepotrzebne skreślić** Niniejszy wzór protokołu może być modyfikowany w zależności od sytuacji 


