
WZÓR UMOWY 
 

zawarta w Warszawie w dniu .......... stycznia 2021 r. pomiędzy:  
 
Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac Bankowy 3/5,             
NIP: 525-22-48-481, Regon: 015259640, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 
Panią Renatę Kuryłowicz - Dyrektora Zarządu Zieleni m. st. Warszawy działającą na podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-OR.0052. 5357.2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku 
 
a  
 
.................................... z siedzibą w ............................, ul. .............................., (kod ..............) 
Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla ........... Wydział ....... KRS, nr wpisu do rejestru 
przedsiębiorców ..................... o kapitale zakładowym w wysokości .............. zł w całości wpłaconym, 
NIP ................., zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:  
 
Panią/Pana...........................................  
 
Do niniejszej umowy ze względu na jej wartość poniżej 130 000 złotych nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 
zm.). 

§1. 
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania inwentaryzacji 
i czyszczenia budek dla ptaków i innych zwierząt oraz nadzoru nad montażem nowych 
budek i platform dla ptactwa wodnego na terenie dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Wola 
i Białołęka, dalej jako „przedmiotem umowy”. 

2. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z warunkami realizacji umowy 
oraz standardami jakościowymi wykonania prac stanowiącymi załącznik nr 2 do umowy. 

3. Prace będą prowadzone w 2 etapach. Zakres prac dla poszczególnych etapów został 
szczegółowo określony w załączniku nr 2 do umowy, w części II „Standardy jakościowe 
wykonania prac”. 

4. Przedmiot umowy w części dotyczącej dzielnicy Mokotów jest realizacją projektu do Budżetu 
Obywatelskiego dla dzielnicy na rok 2020, zgłoszonego pod nr 2156.  

5. Przedmiot umowy w części dotyczącej dzielnicy Śródmieście jest realizacją projektu 
do Budżetu Obywatelskiego dla dzielnicy na rok 2021, zgłoszonego pod nr 999.  

6. Przedmiot umowy w części dotyczącej dzielnicy Wola jest realizacją projektu do Budżetu 
Obywatelskiego dla dzielnicy na rok 2021, zgłoszonego pod nr 2203.  

7. Przedmiot umowy w części dotyczącej dzielnicy Białołęka jest realizacją projektu do Budżetu 
Obywatelskiego dla dzielnicy na rok 2021, zgłoszonego pod nr 93.  

8.  Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie 
oraz potencjał techniczno-ekonomiczny niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy, w szczególności z zakresu ornitologii, chiropterologii i teriologii. 

9. Wykonawca zobowiązuje się informować na bieżąco Zamawiającego o przebiegu realizacji 
prac objętych umową oraz na każde żądanie Zamawiającego przedstawiać mu drogą mailową 
sprawozdania z wykonanych czynności. 

10. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie powierzy realizacji zadań wynikających 
z umowy osobie trzeciej. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 
bezpieczeństwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 
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§ 2. 
[Terminy] 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w następujących terminach: 
1) Prace dla Etapu I zostaną wykonane od dnia zawarcia umowy do dnia 15.03.2021 r. 
2) Prace dla Etapu II zostaną wykonane od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 10.12.2021 r. 

Terminy wykonania poszczególnych prac w ramach etapów zostały wskazane w załączniku 
nr 2 do umowy, w części II „Standardy jakościowe wykonania prac”. 

2. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia 
wykonania poszczególnych prac w ramach danego etapu umowy na adres mailowy 
wskazany w §3 ust. 1. 

3. Odbiór danego etapu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia 
przez Wykonawcę zakończenia prac w ramach danego etapu. 

4. Potwierdzeniem należytego wykonania każdego z etapów umowy będą protokoły odbioru 
podpisane bez zastrzeżeń przez Strony lub ich upoważnionych przedstawicieli. 

 
§ 3. 

[Przedstawiciele Stron] 
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do koordynacji prac i stałych kontaktów 

z Wykonawcą jest: Pani/Pan …………….., tel. kontaktowy: …………………, e-mail: ………………….. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do prac objętych przedmiotem umowy jest: 

Pani/Pan …………….., tel. kontaktowy: …………………, e-mail: ………………….. 
3. O każdej zmianie w zakresie zapisów ust. 1 i 2 powyżej, Strony zobowiązane są powiadomić 

się wzajemnie w formie pisemnej. Powiadomienie o powyższym nie stanowi zmiany umowy 
wymagającej sporządzenia aneksu. 

 
§ 4. 

[Warunki wykonania przedmiotu umowy] 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja przedmiotu umowy z należytą starannością 

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zgodnie z ustaleniami 
z Zamawiającym. 

2. Jeżeli jakiekolwiek czynności związane z realizacją przedmiotu umowy wymagają uzyskania 
pozwoleń lub licencji Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania takich pozwoleń lub licencji 
na własny koszt i własnym staraniem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania drogą elektroniczną na adres Zamawiającego 
wskazany w § 3 ust. 1 raportu z prac wykonanych danego dnia nie później niż do godz. 9.00 
następnego dnia oraz wykazu prac planowanych na kolejny dzień (z określeniem 
dokładnych lokalizacji) nie później niż do godziny 15:00 dnia poprzedniego. Raport 
powinien zawierać datę, opis wykonanych czynności oraz szczegółowe lokalizacje. Należy 
wysłać także informację jeżeli w kolejnym dniu/dniach nie są planowane żadne prace. 

4. W przypadku stwierdzenia w terenie większej ilości budek przeznaczonych do czyszczenia 
niż ilość wykazana w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może zlecić ich czyszczenie 
Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem. W takim przypadku zostanie sporządzony 
aneks do umowy.  

5. W przypadku stwierdzenia konieczności zabezpieczenia daszków większej ilości budek 
blachą ocynkowaną niż wykazana w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może zlecić 
ich zabezpieczenie Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem. W takim przypadku 
zostanie sporządzony aneks do umowy.  

6. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli wykonywania prac. Nieprawidłowości 
wykonania prac stwierdzone zostaną w protokole z kontroli, podpisanym przez Strony, 
z zastrzeżeniem ust. 7.  
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7. W przypadku przeprowadzania kontroli Zamawiający zobowiązany jest powiadomić 
Wykonawcę telefonicznie, celem umożliwienia mu udziału w kontroli. Wykonawca 
zobowiązany jest do skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontroli w terminie 
2-ch godzin od powiadomienia. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy 
lub w przypadku odmowy podpisania protokołu, Zamawiający sporządzi jednostronny 
protokół kontroli, do którego zostaną załączone dowody potwierdzające stwierdzone 
nieprawidłowości. Protokół sporządzony będzie w miejscu przeprowadzenia kontroli 
a każdej ze stron przysługuje prawo zamieszczenia w nim swojego stanowiska. Protokół 
z kontroli stwierdzający nieprawidłowości stanowi podstawę do naliczenia Wykonawcy kar 
umownych. 

8. Rekontrole przeprowadzane będą po zgłoszeniu przez Wykonawcę poprawnego 
wykonania zakwestionowanych w czasie kontroli prac i zakończone obustronnym 
protokołem z rekontroli, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu, który stosuje się 
odpowiednio. 
 

§ 5. 
[Wynagrodzenie Wykonawcy] 

1. Za prawidłowe wykonanie prac w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie brutto nie wyższe niż: ............................... zł (słownie złotych: 
.................................................), w tym : 
1) za Etap I – nie więcej niż ............................................zł brutto, 
2) za Etap II – nie więcej niż ......................................zł brutto. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w załączniku 
nr 1 do umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zrealizowana oddzielnie 
dla każdego etapu, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. Podstawą 
do wystawienia faktur, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie wykonanie wszystkich 
czynności objętych umową i podpisanie przez Strony protokołów, potwierdzających 
przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy bez wad i usterek, dla każdego etapu 
oddzielnie. 

4. Wykonawca za prawidłowo wykonane i odebrane protokolarnie prace wystawi, w terminie 
określonym w obowiązujących przepisach prawnych, fakturę. Płatność wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy dokonana będzie każdorazowo przez Zamawiającego w terminie 
21 dni od daty wpływu lub złożenia w kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury lub przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666). 

5. Na fakturach należy umieścić numer i datę zawarcia umowy oraz następujące dane:  
a) Nabywcę:   Miasto Stołeczne Warszawa  

Plac Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa  
NIP: 525-22-48-481 

b) Odbiorcę i płatnika:  Zarząd Zieleni m.st. Warszawy  
ul. Hoża 13a  
00-528 Warszawa 

6. Faktury należy dostarczyć na adres: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy ul. Hoża 13 a, 00-528 
Warszawa lub za pośrednictwem PEF. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktur 
dla etapu II nie później niż do 20 grudnia 2021 r.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace faktycznie 
wykonane przez Wykonawcę, określone w sporządzonym każdorazowo protokole odbioru. 
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8. Podpisanie aneksów, o których mowa w § 4 ust. 4 i 5 może spowodować zwiększenie 
wartości umowy, jednak nie więcej niż o 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego 
w § 5 ust.1. 

9. Zapłata należności dokonana zostanie każdorazowo przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest1 zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako 
czynny podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług.  

11. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej2. 

12. Zamawiający oświadcza,  
1) że w przypadku gdy Wykonawca stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług 

to dokona płatności za wykonana usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, 

2) że płatność za wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 dokonana będzie 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności3, 

3) że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy 
z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (Dz. U. 2020 r., poz. 935 z późn. zm.). 

13. Wynagrodzenie umowne brutto, wskazane w ust. 1 i określone na podstawie oferty 
Wykonawcy, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy 
oraz wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu 
wykonania przedmiotu umowy i uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową, 
terminową realizacją umowy, w tym wszelkie wydatki i nakłady. Wynagrodzenie uwzględnia 
także wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, 
własności egzemplarzy, na których utrwalono utwory oraz prawa do wykonywania 
i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów i prawo do udzielania 
licencji. 
 

§ 6. 
[Odpowiedzialność wobec osób trzecich] 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody 
dotyczące mienia lub zdrowia i życia ludzkiego powstałe w trakcie i w związku 
przyczynowym z realizacją przedmiotu umowy. 

2. W tym celu Wykonawca nieodwołalnie zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego 
z odpowiedzialności za wszelkie szkody, zarówno o charakterze majątkowym, jak również 
niemajątkowym, wyrządzone osobom trzecim. Zwolnienie to, w prawnie dopuszczalnych 
granicach może przybrać formę wstąpienia przez Wykonawcę, w miejsce lub obok 
Zamawiającego, do postępowań sądowych dotyczących takich szkód, bądź naprawienia 
takich szkód (w szczególności poprzez wypłatę odszkodowań) bezpośrednio przez 
Wykonawcę. 

3. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej 
umowy przez okres co najmniej od daty zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia 
obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2.  

 
1 Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić. 
2 Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
3 W przypadku zastosowania pkt. 1) , usunąć pkt. 2) (lub odwrotnie) 
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4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą 
polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego 
ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować co najmniej: 
1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 

w związku z realizacją niniejszej umowy w wysokości co najmniej wartości brutto 
umowy, określonej w § 5 ust. 1, 

2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 
prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia 
wszelkiej własności spowodowanej działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 
Wykonawcy na sumę ubezpieczenia równą co najmniej wartości brutto umowy, 
określonej w § 5 ust. 1.  

5. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
 

§ 7. 
[Gwarancja] 

1. Wykonawca na wykonane przeglądy skrzynek lęgowych oraz zabezpieczenie daszków 
blachą ocynkowaną udziela Zamawiającemu gwarancji jakości polegającej na fachowym, 
technicznie nienagannym, zgodnym z najnowszym stanem techniki i wiedzy technicznej 
wykonaniem przedmiotu umowy oraz zgodności z normami dostarczonych 
i zastosowanych materiałów, związanych z wykonaniem przedmiotu umowy na okres 
dwunastu miesięcy licząc od daty podpisania protokołów odbioru tych prac. 

2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 30 dni od daty wyznaczonej 
przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
 

§ 8. 
[Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokościach: 
1) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% łącznej kwoty brutto 
określonej w § 5 ust. 1, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 
– w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w terminowym przysłaniu raportu z wykonanych prac w wysokości 50 zł 
za każdą godzinę zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 3, 

4) za stwierdzenie nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków realizacji umowy 
lub standardów jakościowych wykonania prac określonych w załączniku nr 2 
do umowy, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 
umowy za każdy stwierdzony przypadek, przy czym przez stwierdzony przypadek, 
na potrzeby niniejszej umowy należy rozumieć nieprzestrzeganie danego warunku 
albo standardu, bez względu na liczbę prac do wykonania w ramach danego warunku 
lub standardu. 

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu 
umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda 
powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych. 

3. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie 
przez Zamawiającego, z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W sytuacji, 
gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy 
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wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni 
od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej. 

4. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu 
lub wygaśnięciu niniejszej umowy. 

5. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie przysługują niezależnie od siebie. 
6. Łączna wysokość naliczonych na podstawie Umowy kar umownych nie może przekroczyć 

20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.  
 

§ 9. 
[Zmiany umowy] 

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania 
lub informacje odnoszące się do lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 
w umowie. 

 

§ 10. 
[Rozwiązanie umowy] 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku, gdy: 
1) suma kar umownych przekroczy 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 umowy, 
2) Wykonawca rażąco narusza swoje obowiązki określone w umowie, w szczególności 

warunki realizacji umowy lub standardy jakościowe wykonania prac stanowiące 
załącznik nr 2 do umowy, pomimo otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania 
do zaprzestania naruszeń, 

3) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy w stosunku 
do któregokolwiek z terminów określonych w § 2 umowy o dłużej niż 14 dni. 

2. 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, albo zaistnienia okoliczności, o których mowa 
w ust. 1., Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 11. 

[Prawa autorskie] 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) w dacie przekazywania Zamawiającemu przedmiotu umowy przysługiwać mu będą 
w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tj. Dz. U. z 2019r., poz.1231 z późn. zm.) powstałych w wykonaniu postanowień umowy, 
zwanych dalej „utworami”, 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przenieść 
autorskie prawa majątkowe do utworów w zakresie opisanym w pkt. 1) powyżej 
na Zamawiającego, 
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3) autorskie prawa majątkowe do utworów nie są i nie będą przedmiotem zastawu 
lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego 
bez żadnych ograniczeń lub obciążeń, 

4) zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił to będzie dysponował 
zapewnieniem twórcy utworów w dacie przekazania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu, że w przypadku powstania nowych pól eksploatacji utworów 
nieznanych w dacie zawarcia umowy, prawo do eksploatacji utworów na tych polach 
zostanie na niego przeniesione, a on przeniesie je w ramach wynagrodzenia 
wynikającego z umowy na rzecz Zamawiającego na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że w dacie przekazywania Zamawiającemu przedmiotu umowy 
będzie dysponował na zasadzie wyłączności prawami majątkowymi autorskimi do utworów 
na wszelkich istniejących w tej dacie polach eksploatacji i prawa te w opisanym zakresie 
będą mu przysługiwać do chwili przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy. Z datą 
przejęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia 
woli prawa majątkowe autorskie do utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 
umowy.  

3. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich nabywa własność egzemplarzy, na których 
utrwalono utwór, co do którego następuje nabycie tych praw oraz prawo do wykonywania 
i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów i prawo do udzielania 
licencji. 

4. Nabycie praw majątkowych autorskich, o których mowa w ust. 3 następuje 
na następujących polach eksploatacji: 
1) wykorzystywanie do realizacji działań statutowych Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, 
2) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniczną magnetyczną, 

optyczną, cyfrową lub techniką druku na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym 
nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości, 

3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworów - wprowadzenie do obrotu, 
użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy utworów, 

4) wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym 
ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci, 

5) udostępnianie podmiotom współpracującym z Zamawiającym, w tym także 
wykonanych kopii, 

6) przekazywanie lub przesyłanie pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami 
(korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków 
i technik, 

7) przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposób, 
8) wprowadzanie jakichkolwiek zmian, 
9) publikowanie części lub całości, 
10) publiczne udostępnianie zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, 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, w tym również z zastosowaniem w tym celu 
usług interaktywnych. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 
zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia jej praw autorskich osobistych lub majątkowych, 
Wykonawca: 
1) podejmie wszelkie działania zmierzające do przejęcia pełnej odpowiedzialności z tytułu 

ewentualnych roszczeń oraz do zminimalizowania szkody Zamawiającego jak i osób 
trzecich, 
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2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi 
do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 
egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej Zamawiającego, 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich, w tym praw 
autorskich majątkowych oraz osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich 
praw osobistych do utworów, a w szczególności do: 

1) wkraczania w integralność utworów oraz wyboru sposobu i zakresu naruszania treści 
lub formy utworów, 

2) decydowania o pierwszym i każdym następnym publicznym udostępnieniu utworów 
(sposobach, formach, terminach i miejscach), 

3) uprawnień osobistych przysługujących Wykonawcy na podstawie stosownych 
przepisów prawa. 

 
§ 12. 

[Ochrona danych osobowych] 
1. W związku z realizacją Umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy zwykłe dane osobowe 

pracownika Zamawiającego w postaci imienia i nazwiska oraz nr telefonu, określone 
w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż znany jest mu fakt, że od momentu udostępnienia danych, 
o których mowa w ust. 1 powyżej, realizuje on samodzielnie w stosunku do tych danych 
obowiązki administratora określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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, Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz przepisach 
krajowych z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.). 

3. Zamawiający nie odpowiada za wypełnianie przez Wykonawcę obowiązków, o których 
mowa w ust. 2 powyżej. 

4. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, 
określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy w sytuacji, 
w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony 
do realizacji niniejszej umowy. 
 

§ 13. 
[Postanowienia dodatkowe] 

1. Prawa Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przez Wykonawcę przenoszone 
na osoby trzecie ani w całości ani w części bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 
nieważności. Dotyczy to w szczególności wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia.  

2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dane go identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają 
udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 
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5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1) Załącznik nr 1– oferta Wykonawcy, 
2) Załącznik nr 2 – Warunki realizacji umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac, 
3) Załącznik nr 3 – Wykaz lokalizacji budek przeznaczonych do czyszczenia, 
4) Załącznik nr 4 –Wykaz obiektów wskazanych do zawieszenia budek, 
5) Załącznik nr 5 – Wzór tabeli inwentaryzacyjnej 
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