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Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy 

Umowa nr ZP.DZP.U…………..2019 

zawarta w dniu …………………… roku we Włocławku pomiędzy: 
Gminą Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek  
reprezentowaną przez: 
Pana Piotra Ordon – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  
87-800 Włocławek Al. Chopina 8; NIP 8883031255, 
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
...................................................................... 
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej zwaną „ustawą Pzp”, 
o następującej treści: 

 
§ 1  

Przedmiot zamówienia 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.: 

„Zakup ekranów LED z funkcją tablicy wyników  dla Hali Mistrzów” – zgodnie ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zał. nr 1 do niniejszej umowy oraz 
zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy – zał. nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek, wniesienie a także 
montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz uruchomienie. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz 
wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i nie zgłasza do nich zastrzeżeń oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie 
niezbędne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany z należytą 
starannością oraz w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy w tym ze 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem wyjaśnień 
udzielonych przez Zamawiającego oraz dokonanych przez Zamawiającego zmian treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trakcie postępowania o udzielenie 
niniejszego zamówienia oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy, a także w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczone rzeczy objęte przedmiotem 
zamówienia będą fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym 
jakichkolwiek uszkodzeń oraz, że będą je cechowały parametry i właściwości 
techniczne, zgodne z wymogami określonymi w SIWZ a także obowiązującymi w tym 
zakresie normami oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 2  
Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia 
zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2019 r. 
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§ 3  
Obowiązki stron 

1. Obowiązki wykonawcy: 
1) wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, warunkami określonymi 

w niniejszej umowie, zaleceniami upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, a 
także warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa ze względu na 
przedmiot umowy,  
a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania umowy; 

2) wykonania przedmiotu zamówienia wyłącznie przy pomocy osób posiadających 
właściwe kwalifikacje i uprawnienia, dysponujących odpowiednim doświadczeniem 
niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy i oświadcza, że będzie ponosił 
odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszelkich osób, którymi będzie 
posługiwać się przy realizacji umowy,  jak za swoje działania lub zaniechania; 

3) dostawy przedmiotu zamówienia wraz z jego montażem, gwarantujących 
odpowiednią jakość oraz bezpieczeństwo eksploatacji; 

4) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym BHP i PPOŻ w miejscu 
realizacji przedmiotu zamówienia; 

5) bieżącego utrzymywania ładu na miejscu wykonywania montażu w związku z 
realizacją przedmiotu zamówienia i w bezpośrednim sąsiedztwie poprzez 
zagwarantowanie bieżącego usuwania odpadów, zapobiegając nadmiernemu ich 
gromadzeniu na miejscu wykonywania montażu. Wykonawca zobowiązany jest 
zagospodarować powstałe podczas realizacji umowy odpady zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

6) złożenia Zamawiającemu na jego żądanie przed przystąpieniem do realizacji 
zamówienia i na każdym etapie realizacji zamówienia niezbędnych dokumentów, 
potwierdzających jego charakterystykę, wymagane parametry i właściwości użytkowe 
oraz spełnianie przez przedmiot zamówienia obowiązujących norm i przepisów w tym 
w szczególności dokumentów potwierdzających certyfikaty lub atesty, deklaracje 
zgodności potwierdzające odpowiednie parametry i właściwości fizyczne przedmiotu 
zamówienia, aprobaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP, a 
także instrukcje obsługi i konserwacji oraz komplet dokumentów gwarancyjnych, o 
których mowa w art. 546 Kodeksu Cywilnego wystawionych w języku polskim; 

7) zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu zamówienia oraz 
gotowość do dokonania odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu oryginały lub potwierdzone przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów, o których mowa w pkt 6). 

8) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na czas realizacji zamówienia. W przypadku 
wygaśnięcia ubezpieczenia przed wykonaniem niniejszego zamówienia, Wykonawca 
zobowiązuje się do przedłużenia okresu ubezpieczenia na cały okres obowiązywania 
umowy. 

2. Obowiązki Zamawiającego: 
1) zapewnienie nadzoru do dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia, 
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2) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 
3) dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia i zapłata umówionego wynagrodzenia, 
4) przekazanie danych Zamawiającego w zakresie dostępu do systemu 

teleinformatycznego w związku z możliwością złożenia przez wykonawcę e-faktury. 
§ 4  

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, o których 

mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, wyniesie brutto: ………………………………zł.  
(słownie: 
…………………………………………………………………………………………….), 
w tym VAT: ….. (…%) ………………zł. (słownie: …………..………………………….), 
netto: ………………………………... zł. (słownie: …………..………………………….), 

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 
jest wynagrodzeniem ryczałtowym i pozostanie niezmienne w okresie ważności niniejszej 
umowy. 

3. Kwota, o której mowa w treści § 4 ust. 1 niniejszej umowy zawiera wszelkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności: podatek VAT, koszty 
pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2018.2177), koszty dostawy asortymentu, konfiguracji i wdrożenia systemu 
radiowego, szkolenia pracowników zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, 
koszt udzielonej gwarancji i rękojmi. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie ryzyko i 
odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów 
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w 
treści § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 5 
Potwierdzenie wykonania i odbiór prac 

1. Wykonawca zgłasza pisemnie na adres Zamawiającego gotowość do przeprowadzenia 
odbioru przedmiotu zamówienia. 

2. Odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nastąpi nie później niż w ciągu 7 
dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 

3. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru. Wyłącznie podpisany bez uwag 
przez strony protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
W dniu przeprowadzenia odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu w szczególności: karty gwarancyjne dostarczonych i zamontowanych 
ekranów, dokumentację techniczną atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności na przedmiot 
zamówienia, instrukcje obsługi w języku polskim oraz inne niezbędne dokumenty 
wymagane przepisami prawa. 

4. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek nadających się do usunięcia, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na koszt własny w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego. 

5. Zamawiający może odmówić odbioru, jeżeli przedmiot zamówienia nie został w całości 
wykonany, lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową i 
przeznaczeniem lub nie będzie spełniał parametrów określonych w SIWZ. 

6. Jeżeli podczas czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 



4 
 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru wykonanych 
robót budowlanych do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od niniejszej umowy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz 

drugi, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przeznaczeniem. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób oraz 
podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot Umowy. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązany jest pokryć w pełnej wysokości. 

§ 6 
Płatność 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi 1 
fakturą złożoną zgodnie z wybranym przez wykonawcę sposobem: w tradycyjnej formie 
pisemnej lub ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną, na podstawie protokołu odbioru, o 
którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, płatną w terminie do 14 dni od dnia jej 
otrzymania przez Zamawiającego. 

2. Faktura złożona w formie pisemnej będzie wystawiona na: 
Gmina Miasto Włocławek Zielony Rynek 11/13  
Odbiorca: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Al. Chopina 8, 87-800 Włocławek, NIP: 888 
30 31 255. 

3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna być przesłana drogą elektroniczną za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego zgodnie z przekazanymi wykonawcy w dniu 
zawarcia umowy informacjami dotyczącymi danych Zamawiającego. 

4. Do faktury należy załączyć (w przypadku faktury składanej w tradycyjnej formie 
pisemnej) lub dostarczyć do Zamawiającego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej): 
1) Zestawienie ilościowe i wartościowe przedmiotu umowy. Zestawienie winno być 

sporządzone przez Wykonawcę.  
2) komplet dokumentów odbiorowych, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, 
3) dowód/dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom o których mowa w § 10 i 11 niniejszej umowy, w stosunku do 
których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 § 5 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, że wszelkie należności wobec 
nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, 
wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. W przypadku nie 
przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się 
wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
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5. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania polecenia przelewu pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy wskazany w fakturze, jest to jednocześnie dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego, 

6. Termin, o którym mowa w treści § 6 ust. 1 niniejszej umowy, rozpoczyna swój bieg w 
przypadku łącznego wystąpienia przesłanek, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1)-3) 
niniejszej umowy. 

§ 7 
Jakość, gwarancja i rękojmia. 

1. Strony niniejszej umowy postanawiają, że Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 
gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres … lat, licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na: 
1) 4 sztuki ekranów LED z funkcją tablicy wyników; 
2) kompletny osprzęt i oprogramowania;  
3) komputer do zarządzania wszystkimi ekranami;  
4) urządzenia i okablowania; 
5) dostarczenie oprogramowania ; 
6) wykonaną konstrukcje; 
7) zastosowane materiały i dostarczone urządzenia ; 
8) wbudowane materiały  

na okres określony w kartach gwarancyjnych producentów, jednakże nie krótszy niż 12 
miesięcy, który rozpocznie swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym 
mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru zapewnić 
Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonany przedmiot zamówienia, wbudowane 
materiały i elementy, zamontowane urządzenia są wolne od wad. 

4. W przypadku stwierdzenia wad w: 
1) 4 sztukach ekranów LED z funkcją tablicy wyników; 
2) kompletnym osprzęcie i oprogramowaniu;  
3) komputerze do zarządzania wszystkimi ekranami;  
4) urządzeniach i okablowaniach; 
5) dostarczonym oprogramowaniu ; 
6) wykonanej konstrukcji; 
7) zastosowanych materiałach i dostarczonych urządzeniach ; 
8) wbudowanych materiałach  

Wykonawca zobowiązany jest – na wezwanie Zamawiającego – do ich wymiany na 
wbudowane materiały i elementy, zamontowane urządzenia. 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonany 
przedmiot zamówienia, i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te 
ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

6. Strony ustalają, że w każdym roku obowiązywania gwarancji, wspólnie będą dokonywać 
(w uzgodnionym terminie) przeglądów gwarancyjnych w celu ustalenia występowania 
wad, które powinny zostać usunięte przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

8. Wykonawca w okresie gwarancji, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego (pismem, 
faksem, droga elektroniczną) awarii ekranu/ekranów lub ich wady jest zobowiązany najpóźniej w 
terminie 24 godzin od powiadomienia go podjąć działania zmierzające do jej usunięcia. Koszt 
dojazdu, dostarczenia uszkodzonego elementu do serwisu i jego ponowny montaż ponosi 
wykonawca. Dwukrotna awaria/uszkodzenie tego samego elementu obliguje Wykonawcę do 
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wymiany na nowy. Maksymalny termin usunięcia awarii, wady przedmiotu zamówienia w 
przypadku ich wystąpienia wynosi 14 dni. 

9. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 
14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny. 

10. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 
lub szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 
powiększenia się szkody. 

11. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a 
następnie drogą elektroniczną potwierdzając wystąpienie wady. 

12. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

14. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 
uzgodnić z Zamawiającym. 

15. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

 
§8 

Odstąpienie od umowy 
1. Oprócz wypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks 

Cywilny stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
1) Zamawiającemu w następujących przypadkach: 
a) wystąpiły okoliczności określone w treści art. 145 ustawy Pzp - zaistnieje istotna 

zmiana okoliczności powodująca, 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  – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z 
tytułu wykonania części umowy, 

b) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 
przerwał ich wykonanie bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo 
wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień 
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2) Wykonawcy w następujących przypadkach: 
a) Zamawiający bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru przedmiotu 

zamówienia lub podpisania protokołu odbioru, 
b) Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego niniejszą 

umową za zapłatę faktur, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo 
dodatkowego wezwania. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego odstąpienia oraz powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 
1) Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół z dostarczonego 

asortymentu na dzień odstąpienia w stosunku do całości zamówienia, 
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2) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez 
Zamawiającego. 

§ 9 
Rozwiązanie umowy 

1. 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. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie  
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze pisemnego oświadczenia 
woli Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu 
okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1). 

 

§ 10 
Kary umowne. 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w treści § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu, 
o którym mowa w treści § 2, a jeżeli zwłoka przekroczy 30 dni – 0,6% 
wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w treści § 4 ust. 1 umowy, za 
każdy dzień zwłoki. 

b) za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości, o których mowa w § 7 ust. 8 – w 
wysokości 0,3% wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia, określonego w § 7 ust. 8, a jeżeli 
zwłoka przekroczy 30 dni – 0,6% za każdy dzień zwłoki, 

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa 
w treści § 4 ust. 1 umowy, 

d) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego, o którym 
mowa w treści § 4 ust. 1 umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

całkowitego, o którym mowa w treści § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być 
przeprowadzony, 

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego, o którym 
mowa w treści § 4 ust. 1 umowy, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 



8 
 

Wykonawcy – w wysokości  10% wynagrodzenia całkowitego, o którym 
mowa w treści § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  z 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość kumulatywnego naliczania kar z różnych tytułów. 
 

§ 11 
Zmiany umowy 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru wykonawcy, możliwe są w przypadku wystąpienia okoliczności 
wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania 
zmiany w treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy lub w przypadku wystąpienia 
którejkolwiek z następujących okoliczności: 
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 
niniejszej umowy, 

2) zmianę sposobu rozliczenia z wykonawcą, 
3) zamiana sposobu wykonania zamówienia – rozmieszczenia z uwagi na brak 

możliwości technicznych przyjętych wcześniej rozwiązań, 
4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w tym wynikających z pkt 3) o ilość dni niezbędną do 
wypracowania właściwych rozwiązań i czas ich wykonania. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 
wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i 
podpisania przez obydwie strony umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 
Zamawiający. 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle wykonywania postanowień 
umowy, jest sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę 
trzecią, bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny oraz ustawy PZP. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 
1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 
2) dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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Załączniki do umowy: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
2. Oferta Wykonawcy. 
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