
 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

UMOWA ( WZÓR) 
 

W dniu …………………. w Skierniewicach pomiędzy: 
……………………………………………………………………………………………………………  
z siedzibą: ………………………………………………………………………………………………., 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………., 
zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”,  
a  …………………………………………………………………….........………………….. 
z siedzibą:  
………………………………………………………………………………………………… 
NIP ………………………. 
reprezentowanym(ą) przez:  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym(ą) dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.). 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami, 

3) warunki gwarancji . 

§ 2. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia wymaga: 
a) dostaw i montaż 6 szt. jednostronnych elektronicznych fabrycznie nowych tablic informacyjnych 

wraz z urządzeniami do komunikacji z serwerem, 
b)  dostaw i montaż fabrycznie nowych urządzeń lokalizujących pojazdy wraz z urządzeniami do 

komunikacji z serwerem – 20 kompletów, 
c) dostawy aplikacji mobilnej dla kierowców, działającej w systemie operacyjnym Android, 

umożliwiającej śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym, 
d) dostawy i instalacji oprogramowania użytkowego dla systemu wraz z licencjami,  
e) dostaw wszystkich niezbędnych urządzeń wchodzących w skład systemu, 
f) montażu wszystkich urządzeń, ich konfiguracji, wdrożenia i uruchomienia systemu, 
g) wdrożenia systemu planowania podróży. 

2. Dostarczone urządzenia muszą w najwyższym możliwym stopniu zapewnić sprawne zarządzanie systemem 
dynamicznej informacji pasażerskiej poprzez zapewnienie odpowiedniej łączności pomiędzy narzędziem 
dyspozytorskim, autobusami, tablicami informacyjnymi,  a społeczeństwem. 

Procesy i operacje muszą odbywać się w sposób płynny i automatyczny. 
Wszystkie urządzenia w systemie muszą pracować z jednego wzorca czasu. 

3. Zamawiający wymaga, aby docelowo obsługa systemu w każdym zakresie była w pełni realizowana 
samodzielnie przez Zamawiającego bez konieczności pośrednictwa wykonawcy lub podmiotów/osób 
trzecich. 



4. Przekazanie Zamawiającemu wszelkich danych i informacji oraz dokumentacji dotyczących aplikacji, 
pozwalających Zamawiającemu na rozszerzenie systemu o kolejne tablice informacji pasażerskiej. 

5. Przeprowadzenie instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu. 
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 SIWZ.  
7. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne prawo dysponowania urządzeniami stanowiącymi przedmiot 

zamówienia. Urządzenia te nie są dotknięte żadną wadą fizyczną, a także żadną wadą prawną, w 
szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich, w tym prawami ochronnymi  
z zakresu własności przemysłowej. 

8. Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób 
trzecich, mogących powstać w przypadku określonym w ust. 7, w tym od obowiązku zapłaty 
odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz osób 
uprawnionych z tych praw. 

9. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia będą najwyższej jakości, będą spełniać wymagania 
wynikające z obowiązujących przepisów prawa, będą zgodne z obowiązującymi normami i warunkami 
określonymi w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu. 

10. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie praw własności dostarczonych urządzeń na Zamawiającego 
nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy 
bez wad i usterek, o którym mowa w § 6  umowy. 

11. Ewentualne  nazwy własne producentów, urządzeń i materiałów zastosowane w dokumentacji są podane 
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane  parametry jakościowe oraz wymagany standard. 
Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja 
techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, jeśli w 
opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń 
należy je traktować pomocniczo. Dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez 
Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować 
równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych oraz estetycznych,  
które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób 
niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry 
jakościowe, funkcjonalne, użytkowe oraz estetyczne niż określony przez Zamawiającego. 

12. Strony oświadczają, iż Zamawiający udzielił Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących 
przedmiotu umowy. 

§3. 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. 

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …………… zł 

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

w tym podatek VAT w wysokości …..%, tj.: ……………. zł, 

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

wartość netto w wysokości: ……………………………… zł, 

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. 

2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto 

ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto. 

3. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia, 

zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek. 

4. Wynagrodzenie określone w ust.1 zostało ustalone na podstawie wystarczających informacji  

i obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty realizacji umowy. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i 



doprecyzowania przedmiotu umowy oraz innych niepełnych lub brakujących danych nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w niniejszym paragrafie. 

§ 4. 

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy bez wad i usterek.  

2. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

w fakturze. 

3. Zapłata końcowa za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów. Za datę zapłaty 

uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy. 

§ 5. 
TERMIN REALIZACJI 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 10 kwietnia 2019r.  

2. Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć całkowite zakończenie dostaw oraz ich odbiór końcowy. 

§ 6. 

DOSTAWA, ODBIÓR TECHNICZNY 

1. Datą wykonania dostawy jest podpisanie protokołów końcowego odbioru technicznego bez wad  

i usterek 5 szt. elektronicznych tablic informacyjnych przez Zamawiającego. 

2. Protokoły końcowego odbioru technicznego bez wad i usterek dla każdej elektronicznej tablicy 

informacyjnej, zostaną spisane według przygotowanego przez Zamawiającego wzoru.  

3. Odbioru technicznego dokonują przedstawiciele Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 

4. Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest: 

1) Stwierdzenie, że każda z dostarczonych elektronicznych tablic informacyjnych jest kompletna i zgodna 

ze złożoną ofertą, 

2) Niestwierdzenie usterek lub wad w poszczególnych elementach, 

5. Rozpoczęcie odbioru technicznego przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 3 dni 

roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wykonania zamówienia przez Wykonawcę potwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

6. Datę odbioru, a zarazem termin realizacji przedmiotu umowy będzie stanowił dzień podpisania protokołu 

końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy bez wad i usterek przez upoważnionych 

przedstawicieli każdej ze Stron.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, wówczas Zamawiający ma prawo do żądania odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia wad. 

Protokół końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy bez wad i usterek, o którym mowa w ust. 2 

stanowić będzie podstawę do wymagalności wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 niniejszej umowy. 

9. Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego spisany będzie protokół zawierający wszystkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w 

trakcie odbioru wad. 



 

§ 7. 
OSOBY SPRAWUJĄCE NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

Osoby sprawujące nadzór nad realizacją umowy: 

1) ze strony Zamawiającego –…………………………………………………………….…. . 

2) ze strony Wykonawcy – …………………………………………………..……………… . 

§ 8. 
GWARANCJA  

1. Rozpoczęcie biegu okresu gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu końcowego odbioru 

technicznego przedmiotu umowy bez wad i usterek, zgodnie ze szczegółowymi warunkami gwarancyjnymi. 

Potwierdzeniem udzielonej gwarancji będzie karta gwarancyjna dla każdej elektronicznej tablicy 

informacyjnej. 

2. Adres e-mailowy i osoba (imię i nazwisko, nr telefonu) odpowiedzialna za przyjmowanie reklamacji w 

trakcie gwarancji i rękojmi: ………………………………………………………………………………………. 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu ………. - miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony Przedmiot umowy 

liczonej od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy bez wad i 

usterek. 

4. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.  

5. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią  się wady ukryte elektronicznych tablic informacyjnych Wykonawca 

zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia lub wymiany na nowe wolne od wad w terminie 7 dni od 

daty dostarczenia reklamacji na piśmie (poczta e-mail ). 

§ 9. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy z zachowaniem szczególnej staranności, 

z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i 

doświadczenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę, transport, rozładunek  w ilościach, asortymencie, 

wymiarach i o pozostałych parametrach, w tym jakościowych, określonych w SIWZ oraz w ofercie 

przetargowej Wykonawcy, a także wykonać pozostałe świadczenia określone w treści niniejszej umowy.  

3. Wykonawca przeszkoli z zakresu obsługi tablic i dedykowanych rozwiązań Wykonawcy 5 osób wskazanych 

przez Zamawiającego. 

§ 10. 

POTENCJAŁ WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu 

umowy. 

§ 11. 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca realizując przy udziale Podwykonawców przedmiot zamówienia, zobowiązany jest zawrzeć  z 

nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia  

i kompetencji Podwykonawcy. 



3. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, 

niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne. 

 
§ 12. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust.1 umowy, tj. kwotę ….….... zł (słownie: ………...…………….). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie ……… (wskazać formę zabezpieczenia) ………….. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach  

i wysokościach jak niżej: 

1) 70% wartości zabezpieczenia – nie później niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) 30% wartości zabezpieczenia – nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji umowy określony  

w § 5 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych, 

uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

6. Wypłata, o której mowa w ust.5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

§ 13. 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny umownej w 

przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych art. 145 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych kary umowne nie mają zastosowania.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia w 

wysokości 0,2% ceny umownej– nie więcej niż 20% ceny umownej.  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną:   

1) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% ceny 

umownej za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – nie więcej niż 20% 

ceny umownej,  

2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi  

w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – nie 

więcej niż 20% ceny umownej.  

3) za zwłokę w przeprowadzeniu szkolenia pracowników Zamawiającego, o którym mowa w § 9 ust. 3 w 

wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie szkolenia.  

5. Każdej ze stron przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych według Kodeksu cywilnego w 

części przekraczającej zastrzeżone kary umowne oraz z tytułów nieobjętych zastrzeżonymi karami 

umownymi.  

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  



7. Za zwłokę w zapłacie faktur VAT Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe.  

8. Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z należności Wykonawcy 

wynikającej z faktury VAT przesłanej przez Wykonawcę do zapłaty za dostawy objęte niniejszą umową lub 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z 

przysługującego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 

bez uprzedniego wezwania do zapłaty. 

§ 14. 

ZMIANY W UMOWIE 

1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie 

terminu wykonania dostaw o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu dostaw w przypadku 

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

Warunki zmiany terminu - o czas i działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostaw w określonym 

pierwotnie terminie. 

2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w zakresie zmiany 

sposobu spełnienia świadczenia pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto  

w przypadku zmian materiałów, urządzeń i sprzętu – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych 

parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, w przypadku:  

a) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia 

kosztów realizacji zamówienia, pod warunkiem, że są spowodowane  

w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, 

b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

c) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2), 3), 4), 5) i 6) ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 pkt 1 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek 

zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT – 

względem dostaw, do których mają zastosowanie zmienione przepisy.  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej 

w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, oraz muszą być dokonane przez umocowanych do 

tego przedstawicieli obu Stron.  

6. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujące 

zmiany:  

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w szczególności zmiana numeru 

rachunku bankowego,  

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych,  

d) osób reprezentujących Strony w związku w realizacją niniejszej umowy,  

e) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy, 

f)  zmiany numeru rachunku bankowego do rozliczeń, wynikających z niniejszej umowy.  

7. Zmiana umowy może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w §5 

ust.1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie  

7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1-3. 

Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 

 

§ 15. 



SIŁA WYŻSZA 

1. Nie wykonanie w całości lub w części zobowiązań stron wynikających z niniejszej umowy nie może stanowić 

podstawy do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest siła wyższa.  

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie niemożliwe do przewidzenia i do pokonania, na które strony nie 

miały wpływu, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, akty prawne 

organów władzy lub administracji państwowej uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części.  

3. Na skutek siły wyższej terminy określone w umowie zostaną przedłużone o czas trwania okoliczności 

wyższej, pod warunkiem dostarczenia w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia siły wyższej, przez stronę dotkniętą 

wystąpieniem siły wyższej, dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyższej wystawionego przez 

właściwy organ administracji publicznej.  

§ 16. 
OSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. 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, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach (art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 

2. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy należytego wykonywania umowy i naprawienia wynikłych z tego tytułu szkód, wyznaczając 

odpowiedni termin do zadośćuczynienia temu żądaniu.  

4. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy, w całości bądź w części, w następujących sytuacjach:  

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostaw przedmiotu umowy i/lub nie kontynuuje 

ich pomimo dodatkowego (powtórnego) wezwania Zamawiającego, 

2) jeżeli Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności nie 

dochowuje terminów realizacji dostaw przedmiotu umowy,  

3) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych dostaw  

(usunięcia wad). 

5. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, nie ma wpływu na inne uprawnienia Zamawiającego 

wynikające z umowy lub z innego tytułu.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek natychmiast 

wstrzymać wykonywanie dostaw i zabezpieczyć przerwane dostawy objęte niniejszym zamówieniem w 

zakresie obustronnie uzgodnionym. 

§ 17. 
SPORY I ROSZCZENIA 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać 

drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy  

w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia. 

3. Wykonawca może dochodzić roszczeń wynikających z niniejszej Umowy dopiero  

po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 2, bądź odmowy uznania  

przez Zamawiającego zgłoszonych roszczeń. 

4. Do rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

                                                                                        § 18. 



INFORMACJA PUBLICZNA 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia,  

stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r.  

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz.1764 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 

2. Ze względu na tajemnicę Wykonawcy udostępnieniu, o którym mowa w ust.1, nie będą podlegały 

informacje … (wskazać informacje, które stanową tajemnicę Wykonawcy) ... i/lub zawarte w załączniku …. (wskazać np. nr załącznika do 

oferty cenowej Wykonawcy) … do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą. Tajemnice Wykonawcy 

stanowią informacje nie podane do publicznej wiadomości, w odniesieniu do których Wykonawca podjął 

działania do zachowania ich w tajemnicy. 

§ 19. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.). 

2. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego,  

jeden dla Wykonawcy. 

 
WYKONAWCA:                 ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

…………………………………………………     …………………………………………………… 

 


