
                                

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ II ZO 

 

WZÓR UMOWY 

 

 
 
 
 
 

„Dostawa i wdrożenie zintegrowanego Systemu 
zarządzania i monitoringu 

sieci wodociągowo – kanalizacyjnej 
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   

w  Radzyminie” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UMOWA NR …………… 

 

Niniejsza Umowa zawarta dnia .................... r.  w Radzyminie 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie, z adresem: 

ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, w 

Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000326797 posiadającym REGON 141808023: oraz NIP 

1251527538: o kapitale zakładowym w wysokości ……………………….., zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

Małgorzatę Klimkiewicz-Król – Prezesa Zarządu  

a    ……………………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:     

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

 

Wykonawca został wyłoniony zgodnie z Zasadą konkurencyjności na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 

Radzyminie, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie nr 25 z dnia 20.12.2016 r., zwanego dalej 

Regulaminem. 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa dostawy i wdrożenia zintegrowanego Systemu 

zarządzania i monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przedsiębiorstwie  

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie w ramach projektu pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  w Gminie Radzymin – Etap I”. Projekt 

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący 

załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną oraz ewentualnymi wskazówkami 
i zaleceniami Zamawiającego. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca jest 
zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym. Obowiązki wymagające współpracy 
z Zamawiającym Wykonawca wykonywał będzie w  godzinach pracy Zamawiającego. 

 

§2 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2018r. 
2. Przedmiot umowy zostanie uznany za wykonany z chwilą dokonania przez Zamawiającego 

odbioru końcowego. 
3. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest końcowy 

protokół odbioru, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. 
4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od 

dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości przedmiotu umowy do 



 

 

odbioru. Zawiadomienie to powinno być w formie pisemnej i doręczone Zamawiającemu 
nie  później niż  na 7 dni przed terminem określonym w ust.1. 

5. Najpóźniej w dniu zawiadomienia, o którym mowa ust. 4 Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy, a niezbędne do jego 
użytkowania m.in. licencje użytkowania określone przepisami prawa, DTR 
zainstalowanych urządzeń. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, stwierdzenia wad lub nie 
wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może: 
a) odmówić odbioru do czasu zakończenia prac, usunięcia wady, 
b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady 
w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Po usunięciu zgłoszonych wad i ponownym 
pisemnym zgłoszeniu o zakończeniu prac, Zamawiający dokona ich odbioru w okresie 7 
dni od dnia zgłoszenia z zastrzeżeniem ust. 5 Strony podpiszą protokół odbioru przedmiotu 
umowy pod warunkiem usunięcia wszystkich zgłoszonych wad przez Zamawiającego. 
Przedmiot umowy nie zostanie uznany za odebrany i wykonany, a protokół odbioru 
końcowego nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, aż do czasu usunięcia przez 
Wykonawcę wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego wad. 

8. W razie odebrania przedmiotu umowy zgodnie z ust. 6 Zamawiający może żądać zapłaty 
odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej  i technicznej. 

9. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważać się będzie datę zakończenia 
prac wskazaną w końcowym protokole odbioru robót. 
 

§3  
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie niniejszego zamówienia Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto ………..PLN (słownie: …………….. 00/100 
PLN) plus podatek VAT w kwocie ……………….. PLN (słownie: …………………. PLN) co 
stanowi łącznie kwotę brutto …………….. PLN (słownie: …………………………..PLN). 

2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie 
protokół odbioru końcowego podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy 
wskazany na fakturze w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury.  

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, ulegnie zmianie stawka podatku VAT, 

Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT obejmującej stawkę podatku, 
obowiązującą w chwili wystawienia faktury VAT. Zmiana wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy dokonana w trybie opisanym w zdaniu poprzednim nie będzie wymagała 
sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 

 
§4 

W ramach umowy Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do: 

1) korzystania z oprogramowania zgodnie z instrukcją Wykonawcy; 

2) przestrzegania przepisów określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.); 

3) współpracy z Wykonawcą w celu sprawnego wykonania niniejszej umowy; 

4) udostępniania pracownikom Wykonawcy w umówionym terminie pomieszczeń, 

posiadanego sprzętu niezbędnego do instalacji i wdrażania oraz realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy. 

 
 
 

§5 



 

 

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

wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, 

w sposób należyty, ze starannością wymaganą przy pracach tego typu. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest twórcą programów komputerowych wchodzących w skład 

przedmiotu umowy albo też posiada tytuł prawny do tych programów pozwalający mu na 

wykonanie niniejszej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że programy komputerowe dostosowane są do aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa, a ewentualne zmiany w tych przepisach w czasie 

realizacji przedmiotu umowy zostaną wprowadzone w dwustronnie uzgodnionych 

terminach, umożliwiających niezakłóconą pracę Zamawiającego, jednakże uaktualnienie 

tych programów powinno nastąpić najpóźniej w dniu wejścia w życie zmiany tych 

przepisów. Wszystkie dostarczone programy komputerowe stanowią jeden w pełni 

zintegrowany system. 

5. Zamawiający ma prawo do wglądu w proces realizacji przedmiotu umowy, na każdym 

etapie trwania umowy, a Wykonawca ma obowiązek udzielać informacji Zamawiającemu 

o przebiegu realizacji prac. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy uwzględnienie korekt i uwag, jakie zostaną zgłoszone 

przez Zamawiającego przy wykonywaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, 

w terminie 7 dni kalendarzowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia konsultacji oraz szkoleń w siedzibie 

Zamawiającego dla użytkowników przedmiotu umowy wytypowanych przez 

Zamawiającego, obejmujących zagadnienia funkcjonowania, obsługi, użytkowania, 

administrowania i utrzymania systemu informacji przestrzennej (GIS) w terminie i w ilości 

godzin wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

8. Szkolenia użytkowników Zamawiającego będą prowadzone przez specjalistów 

Wykonawcy.  

9. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia z dostępem do 

infrastruktury technicznej Zamawiającego na czas wykonywania prac związanych 

z instalacją i konfiguracją systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz szkoleniami. W/w 

pomieszczenia mogą być udostępnianie wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego. 

 

§6 
1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego 

posiadaniu dokumenty i informacje, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. 

Wykonawca zwróci dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania 

Umowy. Przekazanie i zwrot dokumentów nastąpi w formie protokołu. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu 

Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać 

dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno 

podczas, jak i po wykonaniu Umowy. 

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku 

z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w 

celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca oraz jego pracownicy zachowają w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące 
Zamawiającego oraz przedmiotu umowy jak tez samej umowy przez okres trwania Umowy 



 

 

oraz do 5 lat od jej zakończenia. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony 
lub zaangażowany przez niego zespół pracowników nie będą przekazywać ani 
rozpowszechniać informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy, chyba że 
uzyskają na to uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni 
wykorzystywać bez zgody Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz 
wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania 
Umowy. 
Za każdy przypadek naruszenia powyższego obowiązku zachowania tajemnicy 
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego na jego żądanie odszkodowanie w 
wysokości 10 000,00 zł.    
 

§7 
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów powstałych na skutek realizacji 

niniejszej umowy na wszelkich dopuszczalnych przez prawo polach eksploatacji a w 

szczególności do ich: 

a) użytkowania 

b) wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 

c) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

d) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, rezprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, 

e) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

f) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

bezterminowej  licencji na dostarczone i zainstalowane programy komputerowe w ramach 

niniejszej umowy. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że określone w ust. 2 prawa wynikające z udzielonej przez 

Wykonawcę licencji przechodzą, w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, na 

nowo powstały podmiot utworzony na bazie Zamawiającego, w szczególności dotyczy to 

sytuacji likwidacji Zamawiającego i powołania nowego podmiotu, przekształcenia 

Zamawiającego albo zmiany nazwy, adresu Zamawiającego. W takim przypadku 

Wykonawca dostosuje używane przez Zamawiającego programy do nowej nazwy 

podmiotu, który powstanie.  

 
§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy określony 

w §1,na okres ……. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie 

określonym w ust. 1,  jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Gwarancja obejmuje usunięcie przez Wykonawcę wszystkich wad powstałych w okresie 

gwarancji niezależnie od tego, kiedy wada będzie usunięta. 

5. W ramach usługi gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego: 

a) usunięcia wad przedmiotu umowy: 

- które uniemożliwiają eksploatację systemu informacji przestrzennej (GIS) 



 

 

- polegających na nieprawidłowym funkcjonowaniu urządzeń, uniemożliwiających lub 

utrudnia jego eksploatację, 

- polegających na braku jakichkolwiek elementów jego  wyposażenia; 

b)  wprowadzania zmian programistycznych, wdrożeniowych i konfiguracyjnych 

w oprogramowaniu narzędziowym i aplikacyjnym systemu informacji przestrzennej (GIS) 

oraz w zbudowanej bazie danych, celem rozwiązania zgłaszanych przez Zamawiającego 

problemów; 

c) prowadzenia bieżącego audytu oprogramowania i bazy danych oraz informowania 

Zamawiającego o potencjalnych konsekwencjach zidentyfikowanych nieprawidłowości; 

d) bieżącego wsparcia użytkowników systemu informacji przestrzennej (GIS) poprzez 

konsultacje i wsparcie techniczne zdalnie lub pocztą elektroniczną, 

e) informowania Zamawiającego o pojawiających się nowych wersjach oprogramowania 

narzędziowego, upływie umów serwisowych oraz wpływie tych czynników na stabilność i 

rozwój systemu informacji przestrzennej (GIS). 

f) wykonania oraz udostępnienia nieodpłatnie kolejnych (nowych) wersji oprogramowania 

aplikacyjnego wynikających z uwzględnienia zmian w obowiązujących przepisach prawa 

– w takim przypadku zmiany winny być dostarczone niezwłocznie, w terminie 

umożliwiającym poprawną eksploatację systemu, z uwzględnieniem odpowiedniego 

czasu na wprowadzenie zmian do systemu informacji przestrzennej (GIS), liczonego od 

dnia ogłoszenia zmian przepisów w Dzienniku Ustaw RP, 

g) serwisu na dostarczone i zamontowane/wbudowane urządzenia i elementy wyposażenia, 

które zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową tych urządzeń lub elementów 

wyposażenia wymagają serwisu lub konserwacji i wykonanie go w terminie i na zasadach 

właściwych dla tych urządzeń. Zamawiający wymaga, żeby serwis urządzeń był 

realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. 

6. Zamawiający ma prawo żądania nowych nieodpłatnych wersji oprogramowania 

aplikacyjnego, którymi dysponuje Wykonawca. Dostarczenie nowej wersji następuje na 

podstawie zgłoszenia gotowości przez Zamawiającego zainteresowania otrzymaniem 

nowej wersji, po uprzednim poinformowaniu go przez Wykonawcę o dostępności tej wersji. 

Usługi instalacyjne świadczone są nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego. Możliwość 

instalacji nowych wersji może być uzależniona od posiadania przez Zamawiającego 

aktualnej wersji oprogramowania narzędziowego, o czym Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca przystąpi do usuwania wady objętej gwarancją w terminie 24 godzin od dnia 

otrzymania zawiadomienia o jej wystąpieniu. Zawiadomienie o wadzie zostanie 

przekazane Wykonawcy pisemnie drogą pocztową na adres 

…………………………………… lub drogą elektroniczną mailem na adres 

…………………………….. lub faksem na nr ……………………… 

8. Wady  będą usunięte  w terminie 48 godzin od przystąpienia do ich usuwania lub terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, po uprzednim rozpoznaniu danej wady, z zachowaniem 

terminu wymienionego na przystąpienie do usuwania, jeżeli wady nie można usunąć w 

terminie 2 dni. 

9. Zamawiający może usunąć wady objęte gwarancją w zastępstwie Wykonawcy, na jego 

koszt i ryzyko w przypadku gdy: 

 - Wykonawca nie przystąpił do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad w 

terminie wymienionym w ust.8;  

 -  nie uzgodniono terminu usunięcia wad z winy Wykonawcy; 

- Wykonawca  nie usunął wad  w terminie wynikającym z niniejszej umowy.  



 

 

W każdym z wyżej wymienionych przypadków Zamawiający ma obowiązek uprzedniego 

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wady. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi przez okres 36 miesięcy, od daty 

końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

 
§9 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne: 

a) w razie zwłoki w wykonaniu Umowy- w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w 
Umowie lub na jej podstawie; 

b) w razie wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego wskutek 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% Wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1; 

c) w razie odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w całości lub w części, przez Wykonawcę 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % Wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1; 

d) za każdy przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu swoich 
obowiązków w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 
ust.1. 

e) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji i w okresie 

gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% 

kwoty całkowitej wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad lub 

wynikającej z warunków gwarancji. 

2. w przypadku zawinionego przez Wykonawcę braku współpracy Wykonawcy z dostawcą 

programów wykorzystywanych przez Zamawiającego w zakresie wszelkich czynności 

zmierzających do sprawnej wymiany danych pomiędzy systemami i ich integracji, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 3% kwoty całkowitej 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.  

3. Wykonawca wyraża zgodę, aby należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrącił z 

należności przysługujących Wykonawcy, a w przypadku gdy potrącenie nie jest możliwe 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wezwania  do ich zapłaty. 

4. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego od dochodzenia od 

Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§10 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości uzasadniających odstąpienie, w następujących sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 

w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, 

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała 

dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na 

piśmie, 



 

 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji niniejszej umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od 

zawarcia umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na 

piśmie, 

d) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca realizuje niniejszą umowę niezgodnie z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia oraz niniejszą umową; 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości uzasadniających odstąpienie, jeżeli Zamawiający: 

a) odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru 

przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania 

wystosowanego przez Wykonawcę na piśmie. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i 

powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy: 

a) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której działania bądź zaniechania wynikła konieczność odstąpienia od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

5. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe 

z odstąpienia od umowy.  

 

§11 
1. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 

będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim.  

2. W celu kontaktu i nadzoru nad realizacją umowy wyznaczone zostają osoby: 

1) ze strony Zamawiającego: 

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

2) ze strony Wykonawcy: 

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

3.  W przypadku zmiany adresu, każda ze Stron ma obowiązek powiadomić drugą na piśmie 

w terminie 7 dni roboczych od daty wystąpienia zmiany. W przypadku nie dopełnienia tego 

obowiązku Strona przesyła pismo na poprzednio znane dane, które będzie uznane za 

skutecznie doręczone. Zmiana danych adresowych nie stanowi zmiany do umowy i nie 

wymaga formy pisemnej. 

4. Każda ze Stron uprawniona jest do zmiany osoby upoważnionej. Zmiana wymaga 

pisemnego powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez 

adresata pisma z danymi nowej osoby upoważnionej (aneks do umowy nie jest 

wymagany). 

 
§12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego. 



 

 

 
§13 

Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§14 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
 

§15 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  
 

§16 

1. Integralne części niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 - Część III ZO - Opis przedmiotu zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 - Część I ZO - Instrukcja dla Wykonawców; 

3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy. 

2. W przypadku ewentualnej rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów 

pierwszeństwo mają zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

 

 

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
 


