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Załącznik nr 4 

GPR.271.1.4.2022.KR 

 

Umowa Nr ………………….. 

 

zawarta w dniu ………………………….  w Tczowie  pomiędzy: 

Gmina Tczów 

Tczów 124, 26 – 706 Tczów 

NIP: 811 17 14 505, REGON: 670224031 

reprezentowanym przez:  

Pana Arkadiusza Barana – Wójta Gminy Tczów  

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Joanny Bednarczyk  

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a   

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

z siedzibą:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP: ………………………………….   REGON: ……………………………………………. 

reprezentowanym przez:  

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

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego o wartości nie przekraczającej kwoty  

130 000,00 zł netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1. Przedmiot umowy. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. Opracowanie programu 

funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  

w miejscowości Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (w skrócie: 

PFU) dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości 

Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

2) Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości ok. 13 km wraz  

z niezbędnymi przepompowniami ze względu na ukształtowanie terenu. Inwestycja obejmuje 

wykonanie ok. 200 przyłączy do nieruchomości. 

3) Celem opracowania jest precyzyjne ustalenie wymagań Zamawiającego, odnośnie pełnego 

zakresu prac projektowych, a także zakresu niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej i robót 

budowlanych. Ponadto PFU stanowić będzie podstawę kalkulacji kosztów całego przedsięwzięcia 

i przygotowanie oferty cenowej przez potencjalnych Wykonawców prac projektowych i robót 

budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

4) Zakres PFU obejmuje w szczególności: 

a) wykonanie badań geologicznych w niezbędnym zakresie, 
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b) wykonanie projektu koncepcyjnego z naniesieniem przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

lokalizacją przepompowniami ścieków na mapach ewidencyjnych i zasadniczych  

w skali 1:1000 lub 1:500, 

c) obliczenie planowanych kosztów prac projektowych, robót budowlanych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w PFU 

d) część opisową, w której Wykonawca przedstawi rozwiązania techniczne oraz 

technologiczne. 

5) Celem opracowania jest precyzyjne ustalenie wymagań Zamawiającego, odnośnie pełnego 

zakresu prac projektowych, a także zakresu niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej  

i robót budowlanych. Ponadto PFU stanowić będzie podstawę kalkulacji kosztów całego 

przedsięwzięcia i przygotowanie oferty cenowej przez potencjalnych Wykonawców prac 

projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

6) Prace nad PFU należy rozpocząć od przedstawienia koncepcji rozwiązań projektowych celem 

akceptacji przez Zamawiającego. Przedmiot opracowania winien uwzględniać przebieg sieci 

kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną dla 

prawidłowego funkcjonowania sieci. Opisanie proponowanych materiałów winno być zgodne  

z postanowieniami art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021r, poz. 

1129). W trakcie wykonywania zlecenia w zakresie opracowania PFU musi być zapewniony stały 

kontakt i współdziałanie Wykonawcy z Zamawiającym. 

Z uwagi na fakt, że PFU będzie służył do przeprowadzenia postępowania wyłonienia Wykonawcy 

robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca w trakcie postępowania 

będzie pełnił funkcję doradczą w szczególności będzie udzielała odpowiedzi na pytania 

oferentów w zakresie programu. Ponadto po sporządzeniu i oddaniu PFU Zamawiającemu, 

Wykonawca zapewni współpracę w Wykonawcą projektu budowlanego i Wykonawcą robót 

budowlanych w zakresie wsparcia technicznego Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji  

w zakresie jej zgodności z PFU. PFU musi być zgodny z obowiązującym w Polsce prawem  

i rozporządzeniami oraz zgodny z prawem Unii Europejskiej i jej dyrektywami. Program winien 

być wykonany zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi oraz Polskimi Normami. 

7) Program Funkcjonalno – Użytkowy winien być zgodny z: 

a) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 

ze zm.), 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), 

c) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz 1333 ze zm.) 

d) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo Ochrony środowiska (Dz. U. poz. 1219 ze zm.), 

e) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DZ.U. z 2021r. poz.1098), 

f) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. Poz.624 ze zm.) 

g) Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Z 2021r. poz 1420) 

8) Wymagania dla programu funkcjonalno–użytkowego: 

Program funkcjonalno-użytkowy należy opracować zgodnie z poniższymi wymaganiami/ 

uwagami: 

a) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania na mapach zasadniczych koncepcję 

rozwiązań projektowych oraz sieci uzbrojenia terenu.  

b) Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów. Sposoby szacowania kosztów określa 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  
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i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389); 

c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków w przypadku takiej potrzeby; 

d) Dokumentację w wersji elektronicznej (wszystkie opracowania) należy sporządzić  

w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej: część opisowa w formacie word, excel, rysunki  

w formacie dwg lub dxf. Dokumentacja w formacie pdf ma stanowić skan całej dokumentacji 

wraz z uzgodnieniami. Poszczególne pliki (lub ich części) powinny być pisane w sposób 

umożliwiający łatwe zidentyfikowanie jego zawartości. 

e) Jeżeli dokumentacja będzie stanowiła dowód w postępowaniu administracyjnym lub 

przedmiot takiego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest udzielać bezpłatnie 

pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu objętego opracowaniem. Wykonawca jest 

również zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniach z Zamawiającym, mieszkańcami,  

w czynnościach postępowania administracyjnego, jeżeli  wymaga tego cel sporządzenia 

dokumentacji. 

f) Projektant ma obowiązek złożyć oświadczenie, że: 

a. wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersją elektroniczną (łącznie z pieczęciami 

i podpisami), 

b. dokumentacja została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c. dokumentacja nie zawiera nazw własnych użytych materiałów i technologii; 

g) Wszelkie analizy, obliczenia, badania, które będą niezbędne do opracowania kompletnej 

dokumentacji projektowej (PFU), Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez dodatkowego 

wynagrodzenia (w ramach wynagrodzenia ryczałtowego). Program funkcjonalno-użytkowy 

należy skompletować w sposób uzgodniony przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać l komplet wersji papierowej oraz elektronicznej (wersja pdf) 

celem zorganizowania przez Zamawiającego spotkania przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego oraz zainteresowanych Radnych, na którym odbędzie się ostateczne 

uzgodnienie wszystkich elementów wchodzących w skład PFU. W przypadku wniesienia 

uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wprowadzenia stosownych 

poprawek i ponownego złożenia PFU Zamawiającemu. 

9) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym 

przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1, lub 

określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69,  

w szczególności dane o: 

a) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 

b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, 

c) rodzaju technologii, 

d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi  

w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być 

dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 

f) rozwiązaniach chroniących środowisko, 

g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 

h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
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i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego 

oddziaływania przedsięwzięcia, 

j) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym 

planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub 

których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

– w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań  

z planowanym przedsięwzięciem, 

k) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, 

l) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na 

środowisko,  

m) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko – z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, 

przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów. 

n) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia zostanie przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu 

w formie papierowej w liczbie 4 egzemplarzy oraz w postaci elektronicznej na płycie CD – 4 

egzemplarz. 

 

§2. Termin obowiązywania umowy. 

1. Termin zakończenia wykonania umowy ustala się na dzień: 31 marca 2022 r. z następującym 

zastrzeżeniem: 

1) Wykonawca ma obowiązek przekazania dokumentacji najpóźniej do 21 marca 2022 r. – fakt ten 

zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu zdawczo odbiorczego). 

2) Zamawiający ma 7 dni na dokonanie weryfikacji przedłożonej dokumentacji i zgłoszenia uwag  

w formie pisemnej. 

3) Po uwzględnieniu uwag przez Wykonawcę – najpóźniej do 31 marca 2022 r., zostanie spisany 

protokół odbioru końcowego. 

2. Przekazanie PFU nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

 

§3. Osoby biorące udział w realizacji niniejszej Umowy. 

1. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy będzie ………………………………..  

nr tel. ………………………… . Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wskazanej w ust. 1  

z zachowaniem formy pisemnej. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej  umowy. 

2. Zamawiający do kontaktu w zakresie wykonania niniejszej umowy wyznacza ……………………….. nr tel. 

………………………… . Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2.  

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu 

do niniejszej umowy. 

 

§4. Odbiór zamówienia. 

1. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania odbiorów częściowych PFU. 

2. Zamawiający – po otrzymaniu PFU – niezwłocznie przystąpi do czynności odbiorowych przekazanego 

PFU, który zakończy się w terminie do 7 dni roboczych od ich rozpoczęcia albo podpisaniem 

protokołu zdawczo-odbiorczego, albo zwrotem PFU, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru. 

3. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru PFU jest protokół końcowy, przygotowany przez 

Zamawiającego, podpisany przez strony Umowy. 
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4. Protokół, o którym mowa w ust. 3 stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej 

wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy. 

5. Wykonawca z chwilą przekazania PFU, przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa,  

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, majątkowe prawa autorskie do 

opracowanego PFU oraz wyraża zgodę na nieodpłatne jego wykorzystanie, bez żadnych ograniczeń 

czasowych i ilościowych, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu a także 

własność egzemplarzy utworów. 

6. Cel i pola eksploatacji: 

1) wykorzystanie opracowań do realizacji inwestycji; 

2) zwielokrotnianie każdą możliwą techniką, w tym technika drukarską, kserograficzną, zapisu 

magnetycznego, technika cyfrową; 

3) wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, 

komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu; 

4) publiczne udostępnianie, włącznie z prawem udostępniania w Internecie; 

5) udostępnianie w ramach przepisów o dostępie do informacji publicznej; 

6) wykorzystanie opracowań do publikacji w celu promocji inwestycji; 

7) zamieszczanie na stronie internetowej Zamawiającego do postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych realizowanych w oparciu o wykonany PFU; 

8) przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych  

w oparciu o wykonany PFU; 

9) wykorzystanie opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy przez Wykonawców 

wykonujących kolejny PFU i opracowania, na podstawie odrębnego zamówienia. 

7. W przypadku wykonania PFU przez Wykonawcę z udziałem innych osób, którym przysługują 

majątkowe prawa autorskie do opracowań lub ich części, Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nabycia od autorów opracowań majątkowe prawa autorskie celem ich dalszego przeniesienia na 

rzecz Zamawiających w trybie określonym w ust. 5 i 6; 

2) uzyskać zgodę autorów opracowań do korzystania przez Zamawiających z nich na polach 

eksploatacji określonych w ust. 5 i 6; 

3) dostarczyć Zamawiającemu wraz z opracowaniami oświadczenia twórców (współtwórców) 

opracowań, że Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowań oraz, że wyrażają 

oni zgodę, o której mowa w ust. 7 lit. a. 

8. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem praw osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w takim postępowaniu po stronie 

Zamawiającego. 

9. Na mocy umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego a Zamawiający nabywa prawa zależne do 

opracowanego PFU, w tym do przystosowania, dokonania zmian oraz przeróbek z chwilą podpisania 

protokołu odbioru dokumentacji powstałej w ramach niniejszej umowy. 

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz innych praw osób 

trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

 

§5. Warunki płatności. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w § 1 strony ustalają wynagrodzenie równe 

cenie przedstawionej w ofercie:  

- netto w wysokości  - ....................... zł (słownie: .......................................................... złotych) 

- podatek VAT:  - ....................... zł (słownie: .......................................................... złotych)  
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- brutto w wysokości - ....................... zł (słownie: .......................................................... złotych) 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ceną oferty, na 

podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca  ma  możliwość  przesłania  drogą  elektroniczną  ustrukturyzowanej  faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą  

o elektronicznym fakturowaniu.   

4. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  skorzysta  z  możliwości  przesłania  ustrukturyzowanej faktury  

elektronicznej,  wówczas  zobowiązany  jest  do  skorzystania  z  Platformy Elektronicznego  

Fakturowania  (PEF)  udostępnionej  na  stronie  internetowej https://efaktura.gov.pl.    

5. Zasady  związane  z  wystawianiem  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  i  innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

wykonawcze.  W przypadku,  gdy  Wykonawca korzysta z  usług brokera  Infinite  IT Solutions, należy 

wpisać dane nabywcy:   

1) w sekcji NIP należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505,   

2) jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,   

3) w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, należy wpisać dane nabywcy:   

1) w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505,   

2) jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,   

3) w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505.   

7. W obu przypadkach, o których mowa w ust. 11 i 12 sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie 

z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi.   

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego  o  wystawieniu  faktury  na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: sekretariat@tczow.pl. 

9. Faktury wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, nie rodzą obowiązku zapłaty po 

stronie Zamawiającego. 

10. Niezłożenie lub złożenie niewłaściwie sporządzonych dokumentów spowoduje,  

że 30-dniowy termin płatności będzie liczony od momentu otrzymania przez Zamawiającego 

poprawionych lub brakujących dokumentów. 

11. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego. 

12. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca uprawniony jest do 

naliczania Zamawiającemu odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13. Zamawiający zastrzega prawo do obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami, które 

poniósł z winy Wykonawcy lub z winy podwykonawców Wykonawcy. 

§6. Zobowiązanie Wykonawcy. 

Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne wykonania robót, stanowiących przedmiot 

umowy. 

 

§7. Obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SST, zasadami wiedzy 

technicznej i prawa budowlanego. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady PFU będącego przedmiotem 

umowy, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:sekretariat@tczow.pl
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3. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady może żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu 

Wykonawcy odpowiedni termin. 

4. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający usunie wady we własnym 

zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy niniejszej umowy. 

5. W przypadku niekompletności PFU objętego niniejszą umową, koszt wykonania PFU uzupełniającego 

w całości pokryje Wykonawca. 

 

§8. Rękojmia. 

1. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za 

wady przedmiotu umowy. 

2. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 

dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie PFU będącego przedmiotem niniejszej umowy, 

nie dłużej jednak niż 5 lat od dnia odbioru PFU. 

 

§9. Kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto,  

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto,  

o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.  

3. Zamawiają zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i 

utraconych korzyści. 

 

§10. Odstąpienie od umowy. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu 

cywilnego. 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy 

jej postanowienia. 

3. Do podstawowych naruszeń Umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania PFU pomimo upływu połowy okresu przewidzianego na 

wykonanie PFU lub nie kontynuuje jego wykonywania pomimo wezwania złożonego na piśmie 

przez Zamawiającego; 

2) Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wyda Zamawiającemu wolnego 

od wad i kompletnego PFU; 

3) Wykonawca popadł w stan likwidacji; 

4) co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu 

zamówienia; 

5) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami,  

w szczególności, gdy niezgodnie z warunkami Umowy; 

6) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze wynoszącego co najmniej 14 dni. 

4. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1-3  powinno nastąpić w terminie 30 dnia 

od dnia powzięcia wiadomości o przypadkach odstąpienia. 
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5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji 

przedmiotu Umowy. 

 

§11. Zmiany umowy. 

1. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia 

zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 

2) zmiany obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie 

ustalone z uwzględnieniem tej zmienionej stawki. 

2. Zmiany o których mowa w ust. 1 dopuszczone będą  pod warunkiem złożenia wniosku przez 

Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego. 

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

kontaktów między stronami umowy. 

 

§12. Postanowienia końcowe. 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej 

firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego i likwidacyjnego. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla 

Zamawiającego rzeczowo Sąd. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu  

dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

                Z A M A W I A J Ą C Y:                                    W Y K O N A W C A:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


