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Załącznik Nr 7 Do SIWZ 
WZÓR UMOWY 
 

Nazwa zamówienia: budowa sieci komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną 

oraz przystosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji serwerowni w systemie zaprojektuj 

i wybuduj w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów 

informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług 

publicznych” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020,  

Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Zamawiający 1K: 

NAZWA Powiat Krasnostawski 

ADRES SIEDZIBY Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw 

REGON 110198209 

NIP 564-16-88-352 

Zamawiający 1U: 

NAZWA Gmina Ulan-Majorat 

ADRES SIEDZIBY Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat 

REGON 030237747 

NIP 538-18-50-613 

Pełnomocnik Zamawiających przygotowujący i przeprowadzający postępowanie w imieniu 

i na rzecz w/w Zamawiającego 1K oraz Zamawiającego 1U (informacje na temat podmiotu, 

któremu zamawiający powierzyli przygotowanie i przeprowadzenie postępowania): 

NAZWA Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego 

ADRES SIEDZIBY Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew 

ADRES DO DORĘCZEŃ Lubelska 80, 21-050 Piaski 

KRS 0000397089 

REGON 061432315 

NIP 712-32-72-490 
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Wzór Umowy 

 

Umowa Nr <numer nadany przez danego zamawiającego> 

zwana dalej „Umową”, poprzedzona postępowaniem o  udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późniejszymi zmianami) - zwanej dalej 

„Ustawą Pzp” - w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „budowa sieci komputerowej 

z dedykowaną instalacją elektryczną oraz przystosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji 

serwerowni w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizowanego projektu pod nazwą 

«Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego 

w celu podniesienia jakości usług publicznych» współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO 

WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie”, 

nr postępowania (Znak sprawy: FS/CL/01/2018), 

zawarta w dniu <data zawarcia>, w <miejsce zawarcia>, 

pomiędzy:  

<dane danego zamawiającego (Zmawiającego 1K lub Zamawiającego 1U)>, 

który reprezentuje <dane i stanowiska osób reprezentujących danego zamawiającego>, 

zwanym/zwaną dalej Zamawiającym  

a 

<dane wykonawcy>, 

którego reprezentuje <dane osób reprezentujących wykonawcę>, 

zwanym dalej „Wykonawcą” / wspólnie działającymi i ponoszącymi z tego tytułu solidarną 

odpowiedzialność za realizację Zamówienia, zwanymi dalej „Wykonawcą”1, 

o treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§1 

1) Zamawiający zleca, a Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się do zaprojektowania 

i budowy okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji zasilającej oraz wykonania robót 

                                                             
1 Niepotrzebne skreślić lub usunąć. 
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mających na celu przystosowanie pomieszczenia do pełnienia funkcji serwerowni w budynku 

<określenia wskazujące zgodnie z SIWZ na budynek Zamawiającego>. 

2) Zadanie obejmuje: 

a. opracowanie dokumentacji technicznej (zwanej dalej dokumentacją projektową) 

na budowę sieci komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną oraz przystosowanie 

pomieszczenia do pełnienia funkcji serwerowni, w tym sporządzenie projektu 

wykonawczego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2013 roku 

poz. 1129) w sprawie „szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektu, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” w branży elektrycznej, 

b. wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 

w szczególności wykonanie: 

− instalacji elektrycznej dedykowanej dla urządzeń komputerowych, 

− instalacji okablowania strukturalnego, 

− adaptacji pomieszczenia serwerowni. 

c. wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

d. pełnienie nadzoru autorskiego, 

3) Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają: Program  

Funkcjonalno – Użytkowy i Oferta Wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

§2 

1) Strony uzgadniają następujący termin wykonania przedmiotu umowy: 

a. etap 1: wykonanie, uzgodnienie i zgłoszenie do odbioru Zamawiającego kompletnej 

dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt a – w terminie 30 dni 

od dnia podpisania umowy, 

b. etap 2: wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej (produktu etapu 1) prac, 

o których mowa w §1 ust. 2 pkt b i c wraz pełnieniem nadzoru autorskiego 

(o którym mowa w §1 ust. 2 pkt d) w terminie <liczba dni zgodnie z ofertą Wykonawcy> 

dni od dnia podpisania umowy. 

2) Rozpoczęcie etapu 2 może nastąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej i przekazania przez Zamawiającego terenu budowy. 

WYMAGANIA I USTALENIA DOTYCZĄCE  
OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

§3 

1) Dokumentacja projektowa musi być spójna i kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 
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2) Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy dokumentów i danych 

związanych z wykonywaniem dokumentacji projektowej, będących w posiadaniu 

Zamawiającego i mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową 

wraz z wykazem niezbędnych opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja 

wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz została 

przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

4) Przyjęcie dokumentacji projektowej zostanie potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego. 

5) Zamawiający dokona akceptacji dokumentacji projektowej w terminie 

5 dni roboczych od dnia przyjęcia od Wykonawcy dokumentacji projektowej. 

6) W przypadku stwierdzenia w dokumentacji projektowej braków lub wad lub w przypadku gdy 

dokumentacja ta została sporządzona niezgodnie z umową, Zamawiający zwróci Wykonawcy 

dokumentację projektową za potwierdzeniem.  

7) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiającym 

w trakcie jej opracowania, a w szczególności przed ponownym zgłoszeniem gotowości 

do jej przekazania. 

8) Strony sporządzą protokół bezusterkowego odbioru dokumentacji projektowej po usunięciu 

stwierdzonych braków, wad lub niezgodności. 

9) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca, w uzgodnionym przez Strony pisemnie 

terminie, zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania braków, wad i niezgodności 

dokumentacji projektowej. 

10) Do zwróconej przez Zamawiającego w trybie ust. 6 dokumentacji projektowej przepisy 

niniejszego § stosuje się odpowiednio. 

PRAWA AUTORSKIE I NADZÓR AUTORSKI 

§4 

1) Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

projektowej w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 1. 

2) Datą nabycia praw autorskich jest dzień, w którym Zamawiający zapłaci Wykonawcy fakturę 

VAT za wykonanie zamówienia, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 1, 

wystawioną przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego. 

3) Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie na dowolnych nośnikach i zwielokrotnianie (niezależnie od ilości 

egzemplarzy), każdą techniką znaną w momencie przeniesienia praw, 

b. rozpowszechnianie w całości lub części, 

c. modyfikacji, 
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d. wprowadzenie do obrotu, 

e. wykorzystywanie we wszelkich postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego jako element samodzielny bądź część składową. 

4) Przeniesienie praw opisanych powyżej nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

5) W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. udzielania wszelkich niezbędnych informacji oraz wprowadzania do dokumentacji 

projektowej zmian, które wystąpią w trakcie realizacji robót budowlanych, 

b. uzupełniania, w uzgodnionym przez Strony terminie, szczegółów dokumentacji 

projektowej oraz wyjaśniania Zamawiającemu wątpliwości w zakresie zgodności 

rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. 

6) Nadzór autorski jest sprawowany przez autora (autorów) dokumentacji 

projektowej do dnia odbioru końcowego. 

OBOWIĄZKI STRON 

§5 

1) Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a. zawiadomienie właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

robót budowlanych, jeśli będzie to wymagane, 

b. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania 

przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru dokumentacji projektowej, 

c. wskazanie Wykonawcy miejsc poboru energii elektrycznej i sposobu korzystania z niej, 

d. przystępowanie w terminach wskazanych Umową do odbioru częściowego i odbioru 

końcowego, po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, 

e. udostępnianie pomieszczeń w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji robót budowlanych. 

2) Do obowiązków Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy, należy w szczególności: 

a. terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z: 

− postanowieniami umowy, 

− dokumentacją projektową, 

− uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami 

prowadzenia robót budowlanych, 

− obowiązującymi przepisami i normami, dotyczącymi przedmiotu umowy, 

b. zapewnienie do realizacji umowy kadry z wymaganymi uprawnieniami 

do budowy i montażu specjalistycznych instalacji i urządzeń, 

c. pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji 

projektowej niezwłocznie od ujawnienia się wad, bez względu na skutek z nią związany, 
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d. prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i wymogami instrukcji przeciwpożarowej 

dla budynku w którym będą prowadzone roboty oraz pozostałymi obowiązującymi 

w tym względzie przepisami, 

e. utrzymywanie terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

usuwanie na bieżąco wszelkich zbędnych materiałów, śmieci oraz urządzeń 

pomocniczych i prowizorycznych, 

f. stosowania wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 

a w szczególności przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów powstałych 

podczas realizacji robót, 

g. kompletowania w trakcie realizacji robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia odbioru końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania robót, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami naniesionymi 

na niej, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, gwarancji producentów (jeśli dotyczy) 

oraz atestów i certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia wraz z instrukcjami obsługi, 

konserwacji (w odpowiednim zakresie), 

h. przekazania w terminie 2 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego certyfikatu 

wystawionego przez producenta zainstalowanego systemu okablowania strukturalnego, 

potwierdzającego udzielenie co najmniej 20-letniej gwarancji producenta 

na materiały będące przedmiotem umowy i podlegające certyfikacji, 

i. ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za materiały użyte do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz wykonane roboty, aż do chwili ich odbioru końcowego, 

j. wykonywania wszelkich poleceń upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 

k. sprawowania ciągłego nadzoru nad pracownikami pracującymi na terenie budowy, 

l. zgłaszania w sposób zgodny z umową, robót do odbiorów i uczestniczenie 

w ich dokonywaniu, 

m. usuwania wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy, w uzgodnionym z Zamawiającym 

terminie, stwierdzonych w trakcie trwania robót, przy odbiorach oraz w okresie gwarancji 

jakości i rękojmi. 

3) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty budowlane odbywać się będą 

w czynnym obiekcie i dołoży wszelkich starań, aby działalność Zamawiającego 

przebiegała w sposób niezakłócony. 

4) Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przed przystąpieniem do prac zabezpieczyć mienie 

Zamawiającego, które mogłoby ulec zniszczeniu podczas wykonywania robót budowlanych. 

5) Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy po zakończeniu prac w każdym dniu. 

6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe 

w czasie wykonywania przedmiotu umowy oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. 
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7) Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w dowolnym 

wymiarze) wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy 

polegających na wykonywaniu prac na placu budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. 2018 roku, poz. 108 ze zmianami), np. prac fizycznych.  

8) Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców i dalszych podwykonawców - Wykonawca 

jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób 

wykonujących wskazane w ust. 7 czynności.  

9) Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia, zawierający dane 

w postaci imienia, nazwiska oraz stanowiska wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni 

na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość nie przekazania Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania 

wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji 

przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. Przedmiotowy 

wykaz dostarczany jest w oryginale na adres Zamawiającego do rąk osoby (wskazanej w §7 ust.1 

pkt a Umowy) sprawującej nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego. 

10) Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 9 nie wymaga aneksu do Umowy 

(Wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia 

do wiadomości Zamawiającego zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 9).  

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia 

są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 9. Osoby 

oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane posiadać identyfikatory zawierające imię, 

nazwisko oraz stanowisko, opatrzone pieczęcią Wykonawcy. W razie nieposiadania 

identyfikatora przez osobę wykonującą prace na placu budowy Zamawiający wzywa 

kierownika robót do wydania zakazu wykonywania przez tą osobę prac do momentu 

wyjaśnienia podstawy jej zatrudnienia. 

12) W przypadku uzasadnionego podejrzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę 

zobowiązania określonego w ust. 7, dotyczącego zatrudnienia osób na podstawie umowy 

o pracę, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy 

celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób 

wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 9, na podstawie umowy o pracę.  

PODWYKONAWCY 

§6 

1) Wykonawca wykona przedmiot Umowy własnymi siłami bez udziału podwykonawców / 

z udziałem podwykonawców2. W przypadku gdy Wykonawca zamierza korzystać z usług 

                                                             
2 Niepotrzebne skreślić lub usunąć. 
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podwykonawców przedstawia Zamawiającemu w formie tabeli stanowiącej Załącznik nr 3 do 

Umowy) informację o podwykonawcach i zakresie prac, które zamierza im powierzyć w toku 

wykonywania robót wraz z wartością powierzonych podwykonawcom robót. Jeżeli więcej niż 

jeden podwykonawca wykonywać będzie dany rodzaj robót konieczne jest dostateczne 

wyodrębnienie prac powierzonych poszczególnym podwykonawcom. 

2) Określa się następujące uprawnienia i obowiązki Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy 

w zależności od rodzaju prac powierzonych, w szczególności: 

a. Zamawiający może wyrazić zgodę na wprowadzenie podwykonawcy, dalszego 

podwykonawcy, lub nowego podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany 

wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego projektu umowy Wykonawcy z podwykonawcą, a także jej zmian, 

wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 

nie przekraczającym 30 dni od przekazania projektu umowy lub projektu zmiany umowy 

przez Wykonawcę, 

b. wprowadzenie przez podwykonawcę dalszego podwykonawcy wymaga zgody 

Zamawiającego i Wykonawcy, 

c. w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

d. jeżeli Zamawiający w terminie do 30 dni od przekazania mu projektu umowy, 

o której mowa w pkt a, a także projektu jej zmiany wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącej wykonania robót określonych w tej umowie i harmonogramie 

przewidywanych płatności, nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, 

że wyraził zgodę na zawarcie umowy, 

e. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, w której termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

będzie dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy roboty, 

f. umowa podwykonawstwa i każda jej zmiana, winna być zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, a po spełnieniu procedury wyżej wymienionej, o powyższym 

fakcie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego i dokonać aktualizacji 

Załącznika nr 3 do umowy, 

g. zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga przedłożenia 

jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie później jednak niż na 3 dni przed 

wprowadzeniem podwykonawcy na plac budowy, pod rygorem zapłaty kary umownej, 
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h. aktualizacja wykazu podwykonawców (stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy) 

nie wymaga sporządzenia aneksu. 

3) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy w zakresie robót objętych 

umową, podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego jest dołączenie do każdej faktury 

obejmującej roboty zlecone podwykonawcy kserokopii protokołu odbioru robót wykonanych 

przez podwykonawcę, wykazu robót zrealizowanych przez poszczególnych podwykonawców 

oraz wykonanych siłami własnymi Wykonawcy, dowodu uregulowania należności 

podwykonawcy, to jest kserokopii faktur wystawionych przez podwykonawcę wraz 

z dowodem ich zapłaty lub złożenie przez Wykonawcę dyspozycji bezpośredniego 

uregulowania przez Zamawiającego  należności na rzecz podwykonawcy kwoty wynikającej 

z faktury lub oryginału oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu ich należności 

wynikających z załączonych faktur. 

4) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (wyłącznie należne 

wynagrodzenie bez odsetek) przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin 7 dni na zgłaszanie uwag od czasu 

uzyskania przez Wykonawcę informacji o żądaniu przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę bezpośredniej zapłaty. 

5) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4), w terminie tam określonym 

Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność tej zapłaty. 

6) W przypadku uregulowania należności podwykonawców bezpośrednio przez Zamawiającego 

przysługuje mu prawo rozliczenia należności w całości z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy 

i zwalnia go to w całości z obowiązku zapłaty tej części wynagrodzenia Wykonawcy.  

7) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania bądź 

zaniechania działań podwykonawców, jak za własne działania bądź zaniechania.  

8) Wykonawca pełni we własnym zakresie funkcję koordynatora w stosunku 

do swoich podwykonawców. 
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9) Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia wyłącznie 

podwykonawcom mającym odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. 

10) Zamawiający ma prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy 

lub podwykonawców, których zachowanie lub jakość wykonanej pracy uważa za niewłaściwe. 

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 20 000 zł. 

NADZÓR I KOORDYNACJA WYKONANIA UMOWY 

§7 

1) Osobami sprawującymi nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy są: 

a. ze strony Zamawiającego: <imię nazwisko, nr telefonu>, 

b. ze strony Wykonawcy: <imię nazwisko, nr telefonu>, 

posiadający uprawnienia w zakresie <określenie uprawnień>, 

2) Osobą sprawującą nadzór autorski ze strony Wykonawcy jest: <imię nazwisko, nr telefonu>, 

posiadająca uprawnienia w zakresie <określenie uprawnień>. 

3) Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 pkt b, będzie skuteczna 

pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę, że osoba ta posiada kwalifikacje 

i dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia zawodowe. 

UBEZPIECZENIE 

§8 

1) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej łącznie odpowiedzialność cywilną 

deliktową i kontraktową z minimalną sumą o co najmniej wartości 250 000 zł. 

2) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawia polisę oraz dowód opłacenia składek 

na ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 5 dni od wezwania. 

3) Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi pozostać w mocy przez cały czas trwania Umowy. 

ODBIORY 

§9 

1) Odbiorowi częściowemu podlegają: 

a. dokumentacja projektowa,  

b. roboty zanikające i ulegające zakryciu. 
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2) Wykonawca obowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu gotowości do odbioru 

częściowego robót z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. 

3) W ramach odbioru częściowego robót: 

a. Zamawiający dokona odbioru (sprawdzenia robót) w terminie do 3 dni 

roboczych od daty pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru, 

b. w przypadku ujawnienia wad, sposób i termin ich usunięcia zostanie 

stwierdzony w protokole. 

4) W przypadku ujawnienia wad, odbiór częściowy będzie wstrzymany do czasu 

ich usunięcia w ustalonym protokolarnie terminie. 

5) Koszty odkrycia wykonanych elementów robót ulegających zakryciu, nie zgłoszonych 

do odbioru w terminie, o którym mowa w ust. 2, obciążają Wykonawcę. 

6) Odbiór częściowy zostanie stwierdzony na piśmie w formie protokołu. 

7) Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu robót budowlanych, o których mowa w §1 ust. 2 pkt b. 

8) Podstawą zgłoszenia odbioru końcowego jest dostarczenie: 

a. dokumentacji powykonawczej, 

b. protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c. protokołów odbiorów częściowych, 

d. wyników pomiarów kontrolnych oraz badań, prób, oznaczeń, 

e. deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności wbudowanych materiałów lub atesty, 

f. wyników badań i pomiarów. 

9) Odbiór końcowy odbywa się komisyjnie, pod warunkiem dostarczenia dokumentów, 

o których mowa w ust. 8. 

10) Komisja, o której mowa w ust. 9 powoływana jest przez Zamawiającego. 

11) Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć datę odbioru końcowego i rozpocząć czynności 

odbioru końcowego nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości 

do odbioru końcowego przez Wykonawcę. 

12) Zakończenie czynności odbioru końcowego następuje nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od daty ich rozpoczęcia. 

13) W przypadku ujawnienia wad nadających się do usunięcia sposób i termin ich usunięcia zostanie 

stwierdzony w protokole. W przypadku ujawnienia wad nadających się do usunięcia, odbiór 

końcowy będzie wstrzymany do czasu ich usunięcia w ustalonym protokolarnie terminie. 
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WYNAGRODZENIE 

§10 

1) Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

wynoszące <cena oferty> PLN brutto (słownie: <cena oferty słownie>), w tym podatek VAT 

<wartość podatku VAT procentowo>%, to jest <wartość podatku VAT kwotowo> PLN. 

2) Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się: 

a. wynagrodzenie za sporządzenie projektu wykonawczego wraz z kompletem 

kosztorysów w wysokości <uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy> PLN brutto, 

b. wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych w wysokości <uzupełnić zgodnie 

z ofertą Wykonawcy> PLN brutto, 

c. wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego w wysokości <uzupełnić zgodnie 

z ofertą Wykonawcy> PLN brutto. 

3) Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

4) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, 

wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5) Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6) Opis pozycji na fakturze VAT i/lub inne opisy znajdujące się na fakturze VAT winny odpowiadać 

nazwie zamówienia i odwoływać się do numeru i daty zawarcia umowy. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§11 

1) Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §10 ust. 1 Umowy w kwocie <wartość zabezpieczenia> 

PLN (słownie: <wartość zabezpieczenia słownie>) w formie <forma zabezpieczenia>. 

2) Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w następujący sposób: 

a. 70% wartości tegoż zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 

(trzydziestu) dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 

b. 30% wartości tegoż zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż 

w terminie 15 (piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy. 
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GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

§12 

1) Wykonawca udziela na wykonane roboty objęte przedmiotem umowy <okres gwarancji 

zgodnie z ofertą Wykonawcy> - miesięcznej gwarancji jakości na wykonaną 

dokumentację projektową i roboty budowlane. 

2) Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad lub usterek 

w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego, 

za wyjątkiem wad systemu okablowania strukturalnego, dla którego czas naprawy 

nie może przekroczyć 2 dni roboczych. 

4) W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemożliwią ich 

usunięcie w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca w ciągu 3 dni uzgodni 

z Zamawiającym nowy termin ich usunięcia. 

5) Dopuszcza się zgłoszenie wad lub usterek pocztą elektroniczną na adres <adres poczty 

elektronicznej wskazany przez Wykonawcę> przy czym każdorazowe zgłoszenie wad 

lub usterek w tej formie, potwierdzone zostanie na piśmie przez Zamawiającego. 

6) Ust. 3 oraz ust. 4 stosuje się odpowiednio do usuwania wad z tytułu rękojmi. 

7) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat wystawiony przez producenta 

zainstalowanego systemu okablowania strukturalnego potwierdzający udzielenie co najmniej  

20-letniej gwarancji producenta dla komponentów sieci logicznej dostarczonych przez 

producenta oraz zbudowanych z nich systemów okablowania. Certyfikat musi zawierać 

zobowiązanie producenta, że w przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego 

koszt naprawy lub wymiany elementów systemu okablowania nie będzie 

obciążał użytkownika systemu. 

8) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów prawa o rękojmi za wady. Niezależnie od uprawnień wynikających 

z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi 

na zasadach ogólnych.  

9) Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady na cały wykonany 

Przedmiot Umowy w okresie równym wskazanemu w ust. 1. 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

§13 

1) W przypadku zwłoki w przekazaniu dokumentacji projektowej, Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §10 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 
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2) W przypadku opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §10 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

3) W przypadku zwłoki w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości 

i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

4) W przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 

w §10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

5) W przypadku zwłoki w dostarczeniu dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem wpłaty 

należnych składek, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

6) W przypadku zwłoki w dostarczeniu dowodu potwierdzającego przedłużenie ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

7) W przypadku zwłoki w wykonywaniu innych zobowiązań niepieniężnych wynikających 

z Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto 

określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

8) W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1. 

9) W przypadku zwłoki w przedłożeniu certyfikatu wystawionego przez producenta 

okablowania strukturalnego - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

10) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, o którym to obowiązku mowa w §5 ust. 7), Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 200,00 PLN brutto (słownie: dwieście złotych) za każdy stwierdzony 

przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby). 

11) W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

1000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych). 

12) W przypadku braku zapłaty lub w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

0,01% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

13) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych). 
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14) W przypadku szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający 

może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

15) Kwotę kary umownej należy wpłacić na konto Zamawiającego. Za datę wpłaty uważa się 

dzień uznania rachunku Zamawiającego. 

16) W przypadku niedokonania zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania 

wezwania do zapłaty, kwoty te stają się wymagalne, a Zamawiający staje się uprawniony do ich 

potrącania z bieżących należności Wykonawcy. 

17) Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót 

oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 

18) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku 

z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§14 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, z winy Wykonawcy jeżeli: 

a. Wykonawca wykonuje roboty w sposób oczywiście sprzeczny z Umową, mimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni, 

b. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy 

lub nie kontynuuje robót przez okres dłuższy niż 7 dni, pomimo pisemnego wezwania 

go przez Zamawiającego do ich kontynuacji lub rozpoczęcia, chyba, że przyczyny 

opóźnienia nie leżą po stronie Wykonawcy, 

c. Wykonawca jest w zwłoce z terminami zakończenia etapów określonych w umowie o co 

najmniej 30 dni w stosunku do terminów tam przyjętych. 

2) W razie rozwiązania albo odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie 3 dni 

od dnia rozwiązania albo odstąpienia od Umowy. 

3) Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za właściwie wykonane roboty zrealizowane 

do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy, których zakres zostanie określony w protokole. 

4) W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Wykonawca: 

a. wstrzyma dalszą realizację Umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego, 

koniecznymi dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, 

b. usunie sprzęt budowlano-montażowy i wycofa swój personel z terenu budowy 

oraz uporządkuje teren budowy, 

c. przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa, tytuły i tym podobne dotyczące przedmiotu 

Umowy aktualne na dzień rozwiązania albo odstąpienia od Umowy, 
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d. dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje 

i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę związane z realizacją Umowy, aktualne 

na dzień rozwiązania albo odstąpienia od Umowy, 

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 

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowni bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

Umowy (art. 145 Ustawy Pzp). 

6) Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i jest skuteczne na dzień odstąpienia. 

ZMIANY W UMOWIE 

§15 

1) Zmiany postanowień Umowy zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach: 

a. w przypadku przerwy w robotach spowodowanej działaniem siły wyższej jako zdarzenia 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, 

b. w zakresie zmiany formy zabezpieczenia Umowy,   

c. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści 

Umowy do aktualnego stanu prawnego, 

d. konieczności zmniejszenia zakresu robót objętych Umową w przypadku wystąpienia 

robót zaniechanych, 

e. zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych i tym podobnych), których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - na przykład: 

− w przypadku aktualizacji dostarczanych przez Wykonawcę rozwiązań ze względu 

na postęp techniczny lub technologiczny (na przykład: wycofanie z obrotu materiałów, 

urządzeń lub podzespołów), zmiany dostarczanych rozwiązań na analogiczne, 

w sytuacji, gdy producent nie będzie mógł dostarczyć tychże urządzeń 

lub oprogramowania w terminie wyznaczonym w umowie, a Zamawiający nie będzie 

mógł przedłużyć terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością 

terminowego wydatkowania środków finansowych (sankcja utraty środków 

finansowych), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia 

parametrów technicznych i jakościowych zaoferowanego przedmiotu zamówienia,  

− gdy wystąpi obiektywna konieczność wykonania części robót inną technologią niż 

założono w ofercie lub dokumentacji projektowej, 

f. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
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wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

pkt 2) ustawy Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia, 

g. w zakresie zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług VAT: jeżeli w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych 

przedmiotem zamówienia. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki 

podatku VAT jeszcze nie wykonano, 

h. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w trakcie obowiązywania Umowy – jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, każda 

ze Stron Umowy, w terminie do 30 dni licząc od dnia wejścia w życie przepisów 

dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przestawienie argumentów 

w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, 

i. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczaniu zdrowotnemu 

lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w trakcie 

obowiązywania Umowy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez 

Wykonawcę zamówienia publicznego, każda ze Stron Umowy, w terminie do 30 dni licząc 

od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej 

Strony o przestawienie argumentów w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, 

j. przerwania prac przez właściwe organy administracji albo jako wykonanie prawomocnego 

orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy i w takim przypadku 

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji Umowy o czas tej przerwy, 

k. gdy wystąpią inne udokumentowane przyczyny niezależne od Wykonawcy, mające wpływ 

na realizację Umowy - Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji Umowy o czas 

usunięcia tychże udokumentowanych przyczyn, 

l. w razie zmiany umowy o dofinansowanie w zakresie mającym wpływ na treść niniejszej 

Umowy w zakresie uniemożliwiającym jej wykonanie, w szczególności w razie zmiany 

terminarza realizacji zadania, 

m. w przypadku przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

mających bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 

n. gdy konieczne okaże się wykonanie robót dodatkowych uniemożliwiających kontynuowanie 

prac będących przedmiotem zamówienia, czego nie można było stwierdzić w dniu zawarcia 

umowy - w takim przypadku Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji Umowy 

o czas wykonania takich robót, 

o. dopuszczalne będą inne zmiany Umowy, o ile nie będą one istotne 

w stosunku do treści oferty, 
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p. dopuszcza się inne zmiany, o ile zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 

zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 

2) Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie 

w okresie obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie 

oraz termin wprowadzenia. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§16 

1) Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresów, 

z zastrzeżeniem, że jeżeli którakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie 

adresu i z tej przyczyny nie dokona odbioru korespondencji, wszelkie powiadomienia wysłane 

na ostatnio podany adres, będą uważane za prawidłowo doręczone. 

2) Strony dopuszczają w kontaktach roboczych posługiwanie się środkami bezpośredniego 

komunikowania na odległość (faks, poczta elektroniczna). Skuteczność doręczenia wymaga 

potwierdzenia odbioru (faks, poczta elektroniczna). 

3) Zmiany, wypowiedzenie, odstąpienie od umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

4) Protokoły przewidziane umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5) Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy powinny być rozstrzygane w pierwszej 

kolejności w drodze porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia wszelkie 

spory wynikające z umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 

6) W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz inne mające związek z realizacją przedmiotu umowy. 

7) Wykonawca zobowiązuje się do oznaczania dokumentów powstałych w trakcie realizacji 

projektu (o ile jest to możliwe technicznie) zgodnie z aktualną wersją wytycznych 

dotyczących oznaczania projektów w ramach projektów współfinansowanych przez UE. 

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy odpowiednich wzorów. 

8) Integralną część umowy stanowią jej załączniki: 

a. Załącznik nr 1: Program Funkcjonalno – Użytkowy (Załącznik Nr 1K/1U3 do SIWZ), 

b. Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy, 

c. Załącznik nr 3: Wykaz Podwykonawców (o ile dotyczy). 

9) Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 

trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 

                                                             
3 Niepotrzebne skreślić lub usunąć. 
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………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. 
Wykonawca Zamawiający 

 


