
Zał. nr 5 
 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
Zawarta w dniu ........................ w Suszcu pomiędzy Gminą Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec 
NIP: 638-17-92-968, 
reprezentowaną przez : 
Pana Mariana Pawlasa - Wójta Gminy Suszec 
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 
a 
......................................................................................................................................................................... 
NIP: ............................ REGON: ............................ 
reprezentowaną przez: 
......................................................................................................................................................................... 
zwaną w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, 
o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w dniu ............... r., w trybie przetargu 
nieograniczonego wg zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą, ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do 
wykonania zamówienie pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w 
Suszcu”, zwane dalej zamówieniem lub przedmiotem umowy, w zakresie i na warunkach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie WYKONAWCY wraz z formularzem wyceny i niniejszej 
umowie. 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 16.12.2016 r.  

2. WYKONAWCA zgłasza pisemnie ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy 
w terminie nie później niż 3 dni przed 16.12.2016r, z zastrzeżeniem §10 ust 1 lit. c).  
 

§ 3 
OBOWIĄZKI  STRON 

 
1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, 
b) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy, wolnego od wad, 
c) zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY za należycie wykonany przedmiot umowy, wolny od wad. 

2. WYKONAWCA zobowiązany jest do: 
a) należytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z: 

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, 
- obowiązującymi przepisami prawa, 
- obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, 
- obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa, 
- najwyższą starannością, 

b) stosowania wyrobów posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty, deklaracje zgodności, 
c) przed przystąpieniem do montażu, instalacji urządzeń, materiałów, wyrobów itp., Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów (atestów, 
kart technicznych, aprobat technicznych, certyfikatów i wszelkich innych wymaganych przepisami 
prawa dokumentów), które pozwolą na ocenę zgodności wyrobów z dokumentacją oraz ofertą 
Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego na tej podstawie wydaje zgodę na przystąpienie do 
danego zakresu prac, 



d) zawarcia lub posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy tj.: ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej (obejmujące roboty związane z przedmiotem zamówienia), o wartości nie mniejszej niż cena 
ofertowa brutto. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w/w umowy ubezpieczenia przez cały 
okres realizacji zamówienia. W przypadku gdy termin ważności przedłożonej umowy ubezpieczenia 
będzie upływał w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wydłużenia terminu 
obowiązywania posiadanej umowy ubezpieczenia lub do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia o 
wartości nie mniejszej niż cena ofertowa brutto oraz przekazania kopii tych dokumentów 
Zamawiającemu najpóźniej z datą upływu ważności poprzedniej umowy ubezpieczenia.  W trakcie 
realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię 
aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy). Sankcję niewykonania obowiązków, o których mowa 
powyżej stanowi uprawnienie Zamawiającego do zastosowania kary umownej, o której mowa w §10 
ust.1 lit. e) istotnych postanowień umowy – zał. nr 2 do SIWZ, 

e) utrzymywania miejsca robót w porządku oraz do bieżącego usuwania odpadów w tym 
niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa, 

f) do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej 
umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. zapobiegać powstawaniu odpadów, 
ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływania na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko, zapewnić 
ich odzysk oraz prawidłowe unieszkodliwienie), 

g) do zabezpieczenia wszelkich materiałów, urządzeń i narzędzi pozostawionych lub składowanych na 
terenie Szkoły Podstawowej na własny koszt i ryzyko, 

h) zapewnienie na własny koszt prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych robót montażowych oraz 
obowiązek przestrzegania przepisów BHP przy wykonywanych pracach montażowych.  

i) dokonanie pierwszego uruchomienia zamontowanych urządzeń, 
j) OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA PODSTAWOWEGO SZKOLENIA W OBSŁUDZE ZAMONTOWANYCH 

URZĄDZEŃ OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w terminie uzgodnionym z 
zamawiającym, 

k) OBOWIĄZEK DOKONYWANIA W UDZIELONYM OKRESIE GWARANCYJNYM, W RAMACH 
WYNAGRODZENIA UMOWNEGO WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW I KOMPLETNYCH CZYNNOŚCI 
KONSERWACYJNYCH (SERWISOWYCH), WYMAGANYCH DO UTRZYMANIA GWARANCJI NA 
DOSTARCZONYCH, ZAMONTOWANYCH LUB ZAINSTALOWANYCH W RAMACH NINIEJSZEGO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA URZĄDZENIACH, BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO, 

l) umożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU w każdym czasie przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących 
montowanych urządzeń i realizowanych dostaw, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich 
okoliczności dotyczących realizacji zamówienia, 

m) przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów BHP i ppoż, 
n) bieżącego zgłaszania przedstawicielowi Zamawiającego prac ulegających zakryciu lub zanikowi, które 

będą odbierane przez przedstawiciela Zamawiającego, 
o) przed przekazaniem przedmiotu umowy do odbioru, do usunięcia we własnym zakresie i na własny 

koszt wszelkich szkód wynikłych w trakcie realizowanych prac lub do pokrycia kosztów ich usunięcia, 
p) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 
q) przekazania ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania prac 

zgłaszanych do odbioru oraz innych dokumentów potwierdzających, że spełniają wszelkie normy i 
wymagania przewidziane prawem, 

r) nieodpłatnego uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego, przeglądach gwarancyjnych i w 
ramach rękojmi w okresie gwarancji i w okresie rękojmi za wady na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, z 
zastrzeżeniem ust. 2 lit. k),  

s) usunięcia stwierdzonych wad, nadających się do usunięcia, ujawnionych w okresie odbioru końcowego 
oraz w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w umowie i 
protokołach przeglądów gwarancyjnych i w ramach rękojmi. 

3. Za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przepisów BHP oraz innych obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących wykonania przedmiotu umowy oraz za wszelkie inne szkody powstałe przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy odpowiedzialność ponosi 
WYKONAWCA. 

 
 
 



§ 4 
PRZEDSTAWICIELE  STRON  

 
1. Strony ustalają do nadzoru i realizacji postanowień umownych następujące osoby: 

a) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: .........................., 
            Kontakt telefoniczny pod numerem tel. …………………. , fax. …………, e-mail………. 

 
b) ze strony WYKONAWCY: ................................. . 

                   Kontakt telefoniczny pod numerem tel. …………………. , fax. …………, e-mail………. 
 

2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, strony zobowiązują się działać 
niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 5 

PODWYKONAWCY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi, poza następującymi 
częściami, które wykona za pomocą podwykonawcy:  
a) wykonanie……………………..… firma o nazwie:……………………............. 
 z siedzibą w ……………………..  reprezentowana przez:……………………., 
b) wykonanie……………………..… firma o nazwie:……………………............,  
 z siedzibą w ……………………..  reprezentowana przez:……………………., 
itd. 

2. Za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/ów WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność jak za swoje 
własne. 

3. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/ów, to o tyle o 
ile zapłaci podwykonawcy/om, będzie mógł następnie pomniejszyć zapłatę należną WYKONAWCY. 
Podstawą do wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ za roboty wykonane, będzie dostarczone przez 
WYKONAWCĘ oświadczenie podwykonawcy/ów potwierdzające prawidłowe rozliczenie się WYKONAWCY z 
podwykonawcą/ami i zapłatę przez wykonawcę na rzecz podwykonawcy/ów kwot im należnych. 

4. WYKONAWCA nie może powierzyć podwykonawcom realizacji innych części przedmiotu umowy niż 
określonych w ust. 1. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
§ 6 

PRZYGOTOWANIE ODBIORU ROBÓT 
 
1. WYKONAWCA zgłasza pisemnie ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

nie później niż 3 dni przed upływem terminu upływem terminu określonego w §2 ust. 1. 
2. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy WYKONAWCA przekaże 

ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w 
tym: 
- dokument/y stwierdzający/e udzielenie przez wykonawcę gwarancji na cały wykonany przedmiot 

zamówienia wraz z warunkami gwarancji i serwisu gwarancyjnego (które nie mogą być sprzeczne z 
postanowieniami niniejszej umowy), 

- dokument/y (w języku polskim) stwierdzający/e udzielenie przez producenta/ów gwarancji na 
dostarczone urządzenia i produkty wraz z warunkami gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz 
dokonanie przeniesienia na zamawiającego wszystkich uprawnień wynikających z tych gwarancji, 

- instrukcje obsługi technicznej i eksploatacji zamontowanych urządzeń i produktów wraz z danymi 
technicznymi oraz prospektami. Dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę (w języku polskim) wraz 
z urządzeniami i sprzętem powinna obejmować następujące elementy: dane dotyczące identyfikacji 
urządzenia (nazwa, typ, producent), informacje dotyczące przechowywania i transportu, informacje 
dotyczące uruchomienia sprzętu, informacje dotyczące samego wyposażenia i sprzętu (warunki pracy, 



opis techniczny), instrukcje obsługi, informacje dotyczące utrzymania ruchu, w tym także wymagań w 
zakresie konserwacji, informacje dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

- wszelkie wymagane prawem atesty, oświadczenia, certyfikaty i aprobaty, związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

 
  § 7 

ODBIÓR ROBÓT 
 

1. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do czynności odbioru końcowego najpóźniej w terminie 2 dni, licząc od daty 
otrzymania pisemnego zgłoszenia przez WYKONAWCĘ gotowości do odbioru końcowego. 

2. Poprzez zakończenie pełnego zakresu przedmiotu umowy należy rozumieć dokonanie ostatecznego 
odbioru przedmiotu umowy bez usterek za protokołem zatwierdzonym przez przedstawicieli 
ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY, najpóźniej w terminie określonym w §2 ust. 1 umowy. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące 
uprawnienia:  
a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz: 

- umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem – ZAMAWIAJĄCY 
może obniżyć wynagrodzenie przysługujące WYKONAWCY o taki procent, o jaki wada obniża 
wartość przedmiotu umowy, 

- uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od 
umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy 
odbioru. 

5. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy WYKONAWCY termin technicznie możliwy 
na ich usunięcie. WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 
tym kosztów. 

6. Gdy wady zostaną usunięte, procedura odbioru zostanie powtórzona. 
7. W przypadku nieusunięcia przez WYKONAWCĘ zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, ZAMAWIAJĄCY 

może usunąć wadę lub zlecić jej usunięcie w zastępstwie WYKONAWCY i na jego koszt i ryzyko po 
uprzednim pisemnym powiadomieniu WYKONAWCY. 

8. W przypadku gdy dostarczane na etapie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia produkty nie będą 
zgodne z treścią oferty wykonawcy, Zamawiający ma prawo i będzie żądał wymiany produktu/ów na 
spełniające wymogi jakościowe (techniczne i użytkowe) określone w SIWZ i w ofercie wykonawcy na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 8 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie brutto: .............................. zł, słownie brutto: ..........................................., zgodnie ze stanowiącymi 
integralną część oferty i niniejszej umowy – formularzem wyceny zał. 1.A. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w 
niniejszej umowie i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, a w szczególności: 
- koszty wynikające z zakresu opisanego w pkt. 3 SIWZ, 
- koszty dostawy, robocizny, montażu urządzeń oraz innych niezbędnych elementów związanych 

wykonaniem w/w przedmiotu zamówienia, 
- koszty związane z utrzymaniem udzielonej zgodnie z ofertą gwarancji, 
- koszty obowiązkowych przeglądów serwisowych w okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji 

niezbędne do utrzymania udzielonej gwarancji, w tym koszty dojazdu oraz dokonania koniecznej 
wymiany zużytych elementów w przedmiocie umowy (przegląd nie obejmuje kosztów 
wymienionych elementów lub części, zużytych w sposób naturalny w trakcie eksploatacji urządzeń),  

- koszty ewentualnego nadzoru branżowego, 
- wszystkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,   
- inne koszty wynikające z niniejszej umowy,  
- koszty uwzględniające ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk, 
- ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 



3. Rozliczenie pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową po dokonaniu 
ostatecznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek za protokołem, o którym mowa w §7 ust. 2. 

4. Faktura końcowa wystawiona przez WYKONAWCĘ płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania 
faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie przelewu na rachunek: ………………………… . Datą zapłaty jest data 
obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż cesje praw wynikających z umowy nie mogą być zrealizowane bez jego zgody.  
 

§ 9 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 
1. Na wykonany przedmiot zamówienia (w tym na roboty montażowe, urządzenia, produkty, materiały) 

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na okres …………. miesięcy, niezależnie od rękojmi, 
licząc od daty podpisania protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §7 ust. 2. 

2. Za dokument gwarancyjny zostanie uznana podpisana przez obie strony niniejsza umowa, w przypadku, 
gdy WYKONAWCA nie dostarczy ZAMAWIAJACEMU dokumentów wymaganych w §6 ust. 2 tiret pierwszy.    

3. Jeżeli okres gwarancji udzielony przez Producenta jest dłuższy niż okres gwarancji udzielony przez 
WYKONAWCĘ, wszelkie prawa wynikające z gwarancji producenta przejmuje ZAMAWIAJĄCY. Na tą 
okoliczność wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne oświadczenie i dokumenty konieczne do 
korzystania z gwarancji producenta. 

4. W okresie udzielonej gwarancji WYKONAWCA zobowiązany będzie do świadczenia serwisu gwarancyjnego 
na swój koszt (obejmującego również dojazd i transport), polegającego na wymianie przedmiotu umowy na 
wolny od wad lub usunięciu wad w drodze naprawy, na warunkach opisanych w niniejszej umowie. 

5. Gwarancja obejmuje zakres przedmiotu umowy wyszczególniony w §1: 
a) w przypadku gdy wady ujawnią się w terminie trwania gwarancji określonym w §9 ust. 1 WYKONAWCA 

zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych lub do dostarczenia i zamontowania 
wolnego od wad przedmiotu umowy. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu 
umowy (lub jego części) wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 2 
naprawy danego zamówienia, a przedmiot dostawy jest nadal wadliwy. 

b) w przypadku zaistnienia wad WYKONAWCA zobowiązuje się do usunięcia wady na miejscu jej 
wystąpienia, a jeżeli to nie będzie możliwe do odebrania wadliwego przedmiotu zamówienia i jego 
naprawy oraz dostarczenia i ponownego zamontowania po usunięciu wad na swój koszt.  

c) WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 5 dni od dnia 
zgłoszenia wystąpienia wady. W przypadku nie usunięcia wady Zamawiający zleci jej usunięcie innemu 
podmiotowi na koszt WYKONAWCY. 

d) Każda naprawa wydłuża czas gwarancji na każdy element o okres od wystąpienia wady do czasu jej 
usunięcia i potwierdzenia naprawy przez Zamawiającego. 

e) Jedynie w przypadku stwierdzenia, że przyczyną była dewastacja lub wandalizm koszty usunięcia 
szkody nie będą obciążały Wykonawcy, a naprawa takiej usterki nie wydłuża okresu gwarancji. W 
pozostałych przypadkach Wykonawca wykonuje naprawy na swój koszt. 

f) Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji, w szczególności: dojazdów lub dostarczenia 
przedmiotu zamówienia, robocizny, ponosi Wykonawca. 

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności 
przedmiotu sprzedaży z umową. 

7. Uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady robót i materiałów wygasają nie wcześniej, 
niż 3 miesiące po upływie okresu gwarancji, przewidzianego w ust. 1. 
 

§ 10 
KARY UMOWNE 

 
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w niżej określonych wysokościach, 

w następujących przypadkach: 
a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, 
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO przy odbiorze lub w ramach 

rękojmi i gwarancji za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, 
za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez 
ZAMAWIAJĄCEGO do usunięcia wad, 



c) za niezgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru w terminie określonym w §6 ust. 1, w wysokości 
1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, 

d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
WYKONAWCA - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, 

e) za nieposiadanie umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (obejmującej prace związane 
z przedmiotem zamówienia) w zakresie o którym mowa w §3 ust. 2d) umowy, w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1, za każdy dzień braku umowy ubezpieczenia, 

f) z tytułu innych, niż wymienione w ppkt. a) – e) przypadkach nienależytego wykonania zamówienia, 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary. 

3. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 
 

§ 11 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. W przypadku 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. 

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

 
§ 12 

ZMIANY W UMOWIE 
 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w 
granicach unormowania art. 144 ustawy, a zamawiający dopuszcza takie zmiany na warunkach określonych 
w pkt. 18.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 13 
INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 
2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez 

właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO Sąd.  
 

§ 14 
LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY 

 
Umowa została sporządzona w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje ZAMAWIAJĄCY, a 
jeden WYKONAWCA, każdy na prawach oryginału. 

 
§ 15 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 
 

Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
- Oferta przetargowa, formularz wyceny  - zał. 1.A. 

 
 
                ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


