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Załącznik nr 6 do Warunków zamówienia MRPO/Beskidy/03/2013 

 

U M O W A  Nr (…) WZÓR 

Zawarta w dniu (…) w Nowym Sączu pomiędzy: 

Schroniska i Hotele P.T.T.K. "KARPATY" Sp. z o.o. 

z siedzibą: Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do KRS pod nr: 0000135063 przez Sąd Rejonowy 
Kraków-Śródmieście 

NIP: 734-001-14-95, REGON: 490391274, Kapitał zakładowy: 2 515 000,00 PLN; 

reprezentowaną przez: 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

(…) 

z siedzibą: (…) 

działającym na podstawie wpisu do KRS Nr (…) 

posiadającym NIP: (…), REGON: (…),  

reprezentowanym przez: 

(…) 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
jednostopniowego w myśl § 12 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Schroniska i Hotele P.T.T.K. 
"KARPATY" Sp. z o.o. z dnia 14.06.2010 r. przyjętego uchwałą Zarządu nr 02/2010 z dnia 14 czerwca 2010 
r., zwanego dalej „Regulaminem” - została zawarta umowa o następującej treści :  

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonania zamówienie polegające na Dostawie 
wraz z instalacją defibrylatorów AED i szafek na defibrylatory dla schronisk górskich PTTK 
objętych programem: „Zielone Schroniska” w paśmie Beskidów-Gorców-Pienin - zwanych 
dalej „Urządzeniami”. 

2. Realizacja przedmiotu Umowy odbywa się w ramach projektu pn. Markowy produkt 
turystyki górskiej „Zielone schroniska” w paśmie Beskidów-Gorców-Pienin który jest 
dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013. Oś priorytetowa: 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie: 3.1. Rozwój 
infrastruktury turystycznej, Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu. 

3. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 
polskiego, które będą miały zastosowanie w zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy zgodnie z:  

a) złożoną ofertą stanowiącą integralną część Umowy – załącznik nr 1, 
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b) Warunkami zamówienia stanowiącymi integralną część Umowy – załącznik nr 2, 

c) Specyfikacją Techniczną stanowiącą integralną część Umowy – załącznik nr 3, 

d) Harmonogramem rzeczowym stanowiącym integralną część Umowy – załącznik nr 4. 

§ 2. 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Strony ustalają termin zakończenia realizacji Umowy do 29 marca 2013 r. 

2. Po wykonaniu całości przedmiotu Umowy zostanie sporządzony protokół końcowy.   

3. Zamawiający o terminie gotowości do odbioru zostanie powiadomiony przez Wykonawcę z 
co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. 

§ 3. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji Umowy, oraz lokalizacjami 
wykonania prac montażowych Urządzeń. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i 
wykona zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki oraz ze starannością właściwą dla 
podmiotu profesjonalnie zajmującego się dostawami wraz z montażem tego typu Urządzeń. 

2. Zamawiający posiada prawo do dysponowania lokalami na cele związane z pracami 
montażowymi Urządzeń. 

§ 4. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zrealizuje fakturę Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych  
w Umowie. 

2. Zamawiający dokona odbiorów wykonanego przedmiotu  Umowy. 

3. Zamawiający dołoży wszelkich starań by powstałe w trakcie realizacji Urządzeń problemy 
rozwiązywać w możliwie najkrótszym czasie oraz by służyć pomocą i asystą Wykonawcy, gdy 
tylko to będzie konieczne. 

§ 5. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Wykonawca będzie realizował Umowę w oparciu o  ustalony termin i Harmonogram 
rzeczowy realizacji Umowy . 

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt, strzec mienia znajdującego się na terenie prac 
montażowych i instalacyjnych Urządzeń, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.  

3. Po zakończeniu prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren tych 
prac i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór prac.  

4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek sieci, linii lub przewodów, ich części 
bądź innych urządzeń w toku realizacji – obowiązkiem Wykonawcy jest naprawienie ich i 
doprowadzenie do stanu poprzedniego w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 Umowy. 
W przypadku, gdy stanie się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych do 
przebywania w miejscu prac montażowych, naprawa następuje na koszt Zamawiającego. 
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5. Zamawiający zastrzega  sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu realizacji Umowy. 
Wykonawca będzie udzielał, na żądanie Zamawiającego, ustnych lub pisemnych informacji 
na temat stanu realizacji umowy i przewidywanych terminów dokonywania poszczególnych 
czynności. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie 
uczestniczył w spotkaniach informacyjnych dotyczących realizacji Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakichkolwiek 
zdarzeniach czy okolicznościach, które mogłyby zagrażać, utrudniać czy wpływać ujemnie na 
realizację obowiązków określonych niniejszą Umową, w szczególności w zakresie 
terminowości realizacji przedmiotu umowy. Informację te powinny być przekazywane 
Zamawiającemu na piśmie lub za pośrednictwem faksu. 

7. Określone w ust. 6 zagrożenia, trudności i przeszkody związane z wykonywaniem Umowy 
dotyczą także okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku 
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia przeszkód 
związanych z wykonaniem Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot Umowy wykona w taki sposób, aby zapewnić mu 
prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.  

9. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że osoby, za pomocą których będzie wykonywał 
zobowiązanie, będą posiadały odpowiednie kwalifikacje, niezbędne do należytego 
wykonania Umowy.  

10. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki przy pracy pracowników Wykonawcy lub innych 
osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu niniejszej Umowy, leży po jego stronie.  

11. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że pracownicy Wykonawcy ani osoby 
trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, nie będą dochodzili 
od Zamawiającego roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych im w związku z wykonywaniem 
czynności powierzonych Umową.    

§ 6. 

UBEZPIECZENIE  

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu Umowy  z tytułu szkód, które 
mogą  zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 
cywilnej w okresie obowiązywania umowy oraz w czasie usuwania wad.  

2. Wykonawca obowiązany jest przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawić aktualną 
polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy prowadzeniu 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy. 

§ 7. 

DOSTAWA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów i Urządzeń własnych 
– w ilościach, o parametrach i właściwościach określonych w Ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że materiały i Urządzenia, o których mowa w ust. 1 nie posiadają 
wad fizycznych i prawnych oraz: 

a) zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi 
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wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia, co potwierdzać będzie oznaczenie CE, które 
będzie umieszczone na Urządzeniach zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 
systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 138 poz. 935 z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  (Dz. U. nr 107 poz. 679); 

b) odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. 
Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem budowlanym” oraz 
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 
późn.zm.). 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów i Urządzeń lub każdej ich części (partii) certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną.  

3. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały i Urządzenia w I gatunku oraz posiadać dla 
nich wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie prac montażowych i instalacyjnych. Za 
nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność 
odszkodowawczą. 

§ 8. 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu Ofertą Wykonawcy jest 
wynagrodzenie w formie ryczałtu. 

2. Ustalone w tej formie o której mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą :  

a) brutto: ……… PLN   

(słownie złotych: ………………………………………………..…………….………………………)  

b) w tym VAT ……. % tj. ………….. PLN  

(słownie złotych: ……….…………..……………………………………….) .                                   

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter wynagrodzenia ryczałtowego i powinno 
obejmować wszystkie obowiązki niezbędne do realizacji robót ujętych w specyfikacji 
technicznej, jak również z niej nie wynikających, a niezbędnych do wykonania zadania, w 
szczególności: 

a) koszty niezbędnych prac przygotowawczych, w tym przygotowania logistycznego, z 
uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych i innych - koniecznych do 
realizacji zamówienia, a także uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień i zgód od 
właściwych organów i instytucji lub podmiotów, 

b) koszty urządzeń, materiałów instalacyjnych i wszystkich elementów dostaw, 

c) koszty zrealizowania tzw. „transportu terenowo-górskiego” materiałów i urządzeń, 
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d) koszty spełnienia warunków określonych przez TPN w zakresie zasad organizacji i 
wykonywania prac i dostaw na terenie parku narodowego, 

e) instruktażu pracowników, serwisu gwarancyjnego, wymiany elektrod i baterii, 

f) zysk i ryzyko – koszty wykonawcy jakie mogą wystąpić w trakcie dostawy i prac 
montażowych jak i w okresie  rękojmi i gwarancji, 

g) robociznę wraz z kosztami towarzyszącymi, koszty prac montażowych, 

h) koszty pośrednie, koszty BHP, 

i) wszelkie prace porządkowe,  

j) wszelkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki niezbędne do zrealizowania 
zadania. 

4. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji robót z zastrzeżeniami – 
wyjątkami określonymi w § 9 niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 
pod numerem NIP: 734-001-14-95 i jest uprawniony do wystawiania  i otrzymywania faktur 
VAT.  

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 
pod numerem NIP: ……………………………………..……….. 

§ 9. 

ZMNIEJSZENIE ZAKRESU 

1. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w przypadku 
zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawą do 
wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego będzie faktycznie niewykonany i 
obustronnie uzgodniony zakres prac. 

§ 10. 

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH 

1. Rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi końcową fakturą VAT. 

2. Wynagrodzenie za właściwe wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zapłacone przez 
Zamawiającego w złotych polskich, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy 
wskazany w fakturze VAT, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

3. Jeżeli płatność w postaci zaliczki (transzy) od instytucji pośredniczącej, wynikająca z umowy 
dofinansowania projektu nr MRPO.03.01.03-12-037/09, nie wpłynie na konto Zamawiającego, 
Strony dopuszczają opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia do czasu otrzymania środków, a 
Wykonawca nie będzie dochodził odsetek za opóźnienie w wypłacie tego wynagrodzenia. 

4. Warunkiem uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu Umowy.  
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia 
wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do 
wynagrodzenia. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia kar umownych należnych mu na 
podstawie niniejszej Umowy. 

§ 11. 

PRZEDMIOTY ODBIORÓW 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość prac 
objętych niniejszą Umową. 

2. Postanowienia ogólne: 

a) Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w Umowie 
przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

b) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich prac 
składających się na przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia Wykonawcy, 
potwierdzonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 

c) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, oraz w obecności Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie prac i zgłoszenie do odbioru; 

e) Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 3 dni licząc od daty rozpoczęcia 
czynności odbioru; 

f) Zamawiający może powziąć decyzję o odmowie odbioru lub o przerwaniu czynności 
odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone : 

- że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac  

- wystąpienie wad nadających się do usunięcia; 

g) Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia 
ale umożliwiające użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to 
Zamawiający może dokonać odbioru obniżając proporcjonalnie do wartości wady 
wynagrodzenie Wykonawcy; 

h) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i w 
takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. 

§ 12. 

RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 
Urządzeń. 

2. Przez wadę fizyczną rozumie się także jakąkolwiek niezgodność Urządzeń oraz materiałów i 
podzespołów zastosowanych do jego wykonania z opisem zawartym w ofercie Wykonawcy , 
a także wadliwe działanie Urządzeń wskutek nie tylko wadliwie działających materiałów i 
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podzespołów, ale także wadliwie działającego oprogramowania, wykonanego montażu i 
konfiguracji, zainstalowanego oprogramowania, itp. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
Urządzeń, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia 
praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw 
ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, 
pozostające w związku z wprowadzeniem urządzeń do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 
miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego Urządzeń, natomiast uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady prawne Urządzeń wygasają z upływem roku od chwili, kiedy Zamawiający 
dowiedział się o istnieniu wady. 

§ 13. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI JAKOŚCI I SERWISU 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiotu Umowy, 
oraz świadczy usługi serwisowe na warunkach określonych w Ofercie Wykonawcy i 
Specyfikacji Technicznej. 

2. Udzielenie gwarancji jakości zostanie potwierdzone dokumentami gwarancyjnymi 
stanowiącymi załączniki do protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

3. O stwierdzeniu wad w okresie rękojmi i gwarancji  Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na 
piśmie lub za pośrednictwem faksu – wskazując termin na ich usunięcie. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

5. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w zawiadomieniu, o 
którym mowa w ust. 3 Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach 
rękojmi lub gwarancji – na koszt Wykonawcy.  

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z 
tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy. 

7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak 
i wszelkie inne wady fizyczne przedmiotu Umowy, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca 
lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu 
terminu obowiązywania gwarancji lub rękojmi. 

§ 14. 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami, w zakresie 
określonym w przyjętej ofercie Wykonawcy. 

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w 
takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, 
jego przedstawiciela lub pracowników. 
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3. Podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy i 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może 
skorzystać ze wszelkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie 
pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania 
części zamówienia. 

§ 15. 

KARY UMOWNE I REKOMPENSATA 

1. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu rekompensatę w wysokości 10 % 
wartości zamówienia (brutto), o którym mowa w § 8 ust. 2 lit. a) Umowy. 

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:  

a) 0,2 % wartości zamówienia (brutto), o którym mowa w § 8 ust. 2 lit. a) Umowy za każdy 
dzień zwłoki z terminową realizacją całości przedmiotu Umowy - o której mowa w § 2 
ust. 1 Umowy, 

b) 0,1 % wartości zamówienia (brutto), o którym mowa w § 8 ust. 2 lit. a) Umowy, za każdy 
dzień zwłoki: 

- z terminową realizacją etapów przedmiotu Umowy określonych w Harmonogramie 
rzeczowym, 

- z terminową realizacją dostawy baterii i elektrod po użyciu a w przypadku braku 
użycia po okresie 3 lat od protokołu odbioru, 

- w usunięciu zgłoszonych wad przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze, 

- w usunięciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie rękojmi i/lub 
gwarancji,   

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia 
brutto z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn występujących 
po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5.  

4. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych strony mogą domagać się odszkodowania 
przenoszącego ich wysokość. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

6. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcę z innych 
tytułów, Wykonawca odpowiada wg zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 

7. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie zastrzeżono na wypadek odstąpienia od 
Umowy dotyczą odstąpienia zarówno umownego jak i ustawowego.  
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§ 16. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz wypadków wymienionych w ustawie i w innych postanowieniach niniejszej Umowy 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach :  

a) w razie otwarcia likwidacji Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje  ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub za pośrednictwem faksu,  

d) Wykonawca przerwał realizację prac z własnej winy i przerwa  ta trwa dłużej niż 10 dni,  

e) w przypadku zastosowania Urządzeń o parametrach gorszych niż określone w Specyfikacji 
Technicznej. 

2. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 a) – e) może nastąpić w terminie 7 dni od 
dnia dowiedzenia się przez Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności stanowiącej podstawę 
odstąpienia (umowne prawo odstąpienia)  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i zawierać 
uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień  odstąpienia,  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace montażowe w zakresie obustronnie uzgodnionym - na  
koszt tej strony z przyczyny której nastąpiło odstąpienie, 

c) Wykonawca zgłosi termin do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz 
prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które  Wykonawca 
nie odpowiada, 

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z terenu prac montażowych 
urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

 

§ 17. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na rzecz Zamawiającego. 

2. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie. 
Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w Warunkach zamówienia. 

3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5 % od podstawy, określonej w ust. 
2, co stanowi kwotę: ………………………………………………….……………………………… 

słownie złotych: ................................................................................................... 

4. W razie wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia najpóźniej z dniem podpisania Umowy. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający będzie przechowywał je na oprocentowanym rachunku 
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bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

6. Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 7 zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia odbioru 
końcowego. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji wynosi                   
30 % wysokości zabezpieczenia. 

8. Kwotę, o której mowa w ust. 7 Zamawiający zwróci nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady i gwarancji. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji winno być dokonane pisemnie i bezwarunkowo. 

 § 18. 

1. Jeżeli Wykonawca wykona we właściwych terminach swoje zobowiązania z tytułu rękojmi i 
gwarancji, to w takim przypadku kwota  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy nie zostanie 
wykorzystana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona Wykonawcy, po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji wraz z odsetkami, które przyrosły do tej kwoty.  

2. Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji  i wady robót 
powstałe w tym okresie usunie Zamawiający w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na 
ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, to odsetki narosłe od kwoty tego 
zabezpieczenia będą się należały Zamawiającemu wraz z kwotą kapitałową (czyli kwotę 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy). 

§ 19. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający powołuje do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą i nadzorowania 
wykonania Umowy: P. ………………………………….., tel. ……………………….. faks. ………………….. 
email: …………………..…… . 

2. Wykonawca powołuje do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym i nadzorowania 
wykonania Umowy: P. ………………………………….., tel. ……………………….. faks. ………………….. 
email: …………………..…… . 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty 
Wykonawcy  z zastrzeżeniem zmian o których mowa w § 9 Umowy oraz w następujących 
przypadkach: 

a) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację 
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego); 

b) po podpisaniu Umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta 
sprzętu; 

c) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 

d) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za 
realizację przedmiotu zamówienia; 
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e) nastąpiła zmiana danych Wykonawcy np. zmiana siedziby. 

f) zmiana podwykonawcy, jeżeli część przedmiotu umowy jest wykonywana przez 
podwykonawcę. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje przepisy Kodeksu Cywilnego oraz, a 
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

6. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 

7. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla 
Zamawiającego a 1 egz. dla Wykonawcy. 

8. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy; 

b) Załącznik nr 2 – Warunki zamówienia; 

c) Załącznik nr 3 – Specyfikacja Techniczna; 

d) Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                          WYKONAWCA: 

 


