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UMOWA do postępowania nr ZP-236/022/R/11/cz.... 

(projekt)  

zawarta zgodnie z przepisami Ustawy z 29.01.2004 - Prawo Zamówień Publicznych,  

 (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 

 

na: Zaprojektowanie i budowę odcinka kanalizacji telekomunikacyjnej doziemnej 

 

 

Zawarta w dniu ______________ roku w Gdańsku 

pomiędzy: 

Politechniką Gdańską – Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12,  

Regon: 000001620    NIP: 584-020-35-93 

reprezentowaną przez  

_____________________________________________________________________ 

 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

oraz  

________________________ 

z siedzibą w _____________________________,  

zarejestrowaną w _____________________ pod nr ____________ 

 NIP ___________, REGON __________,  

reprezentowaną przez _______________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została  zawarta umowa następującej treści:  

 

 

§1 Ustalenia wstępne/oświadczenia 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz oferta Wykonawcy z dnia __________ są 
integralną częścią niniejszej Umowy. 

2. Do kontaktów w sprawach technicznych pomiędzy Stronami Umowy Zamawiający deleguje 
______________tel. _______________,  a Wykonawca: ______________tel. _______________ 

3. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się 
wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.  

4. Adresem właściwym do doręczeń i korespondencji po podpisaniu Umowy będzie: 
a) u Zamawiającego (korespondencja): Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK,  
ul.  Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk;  

(doręczenia i poczta kurierska) Politechnika Gdańska ul.  Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 
Centrum Informatyczne TASK, nowy budynek Wydziału ETI, IIIp, (Sekretariat tel. 58 347 24 11);  
b) u Wykonawcy:______________________. 

 

 

§ 2 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia polegającego na  
zaprojektowaniu oraz wybudowaniu odcinka kanalizacji telekomunikacyjnej doziemnej w relacji 
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........................................................... (część ….. zamówienia), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 

............., stanowiącą integralną część niniejszej Umowy. 

2. W zakres przedmiotu umowy w szczególności wchodzi: 

 opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego oraz uzyskanie wszystkich uzgodnień 
i niezbędnych decyzji o pozwoleniu na budowę w miejscach, gdzie takie pozwolenie jest prawnie 
wymagane (zwanymi dalej dokumentacją) dla relacji, której budowa stanowi przedmiot umowy; 

 udostępnienie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem budowy przyłącza, w terminie do 12 miesięcy od 
podpisania umowy, jednego kompletu przygotowanej dokumentacji projektowo-budowlanej w formie 
papierowej i elektronicznej, do akceptacji z możliwością naniesienia korekt trasy i lokalizacji studni 
(wymagane przez Zamawiającego korekty nie mogą wpływać na zmianę wartości zamówienia),  

 wybudowanie odcinków kanalizacji telekomunikacyjnej doziemnej obejmujących zaprojektowaną relację 

 wykonanie po zakończeniu budowy pomiaru geodezyjnego powykonawczego i dostarczenie 
Zamawiającemu jednego kompletu w formie papierowej i elektronicznej. Wykonawca  zobowiązuje się do 
zgłoszenia wykreślenia stanu projektowego w ZUDP. 

3. Materiały w ilościach i rodzaju niezbędnym do wykonania zakresu umowy, dostarcza Wykonawca. 

4. Materiały niezbędne do realizacji prac projektowych zapewnia Wykonawca swoim kosztem i staraniem. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w 
oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację oraz do usunięcia w nich wszelkich wad w pełnej 
zgodności z zamówieniem, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, w zgodzie z postanowieniami 
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji 
prac projektowych oraz inżynieryjno-budowlanych, obowiązującymi normami i z należytą starannością. 

6. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane 
osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami 
odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. 

 

 

§ 3 Termin 

1.Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązuje się zakończyć budowę wszystkich relacji w terminie do 18 
miesięcy od daty podpisania umowy. Za datę zakończenia budowy rozumie się datę podpisania końcowego 
protokołu odbioru bezusterkowego prac stanowiących przedmiot umowy. 

2.Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w dwóch etapach czasowych: 

-Opracowanie i dostarczenie do akceptacji projektu budowlanych i projektu wykonawczego wraz z 
uzgodnieniami i niezbędnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę w miejscach gdzie takie pozwolenie jest 
prawnie wymagane – do 12 miesięcy od daty podpisania umowy 

-Budowa odcinka kanalizacji telekomunikacyjnej doziemnej obejmującej zaprojektowaną relację – do 18 

miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

 

§ 4 Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji, tzn. projektu wykonawczego wraz z 
odpowiednim projektem budowlanym oraz prawomocnymi decyzjami o pozwoleniach na budowę kanalizacji 
telekomunikacyjnej (w miejscach gdzie takie pozwolenie jest prawnie wymagane) i niezbędnymi uzgodnieniami 
w związku z przedmiotem umowy. 

2. Dokumentacja projektowo budowlana będzie spełniać wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno 
Użytkowym stanowiącym  załącznik nr ..... do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Zakres czynności projektowych Wykonawcy obejmuje między innymi:  

a) wykonanie projektów budowlanego i wykonawczego budowy przyłącza kanalizacji telekomunikacyjnej, 

b) uzyskanie na rzecz Zamawiającego od właścicieli nieruchomości lub innych ich posiadaczy, służebności 
przesyłu oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu również dokumentację geodezyjno-kartograficzną i geologiczno-
inżynierską uzyskaną na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej. 
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5. Wszelkie materiały niezbędne do opracowania dokumentów będących przedmiotem zamówienia Wykonawca  
pozyskuje własnym kosztem i staraniem.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie 
przygotowanie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania kanalizacji będącej przedmiotem umowy, 
zgodnie z: 

a) ustawą Prawo Budowlane, 

b) warunkami określonymi w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia ………………..., 

c) warunkami zabudowy i planem zagospodarowania przestrzennego terenu, 

d) zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

e) obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

f) Polskim Normami, 

g) Normami Branżowymi TP S.A. 

2. Wykonawca zapewni udział w pracach nad projektami osób dysponujących uprawnieniami do 
projektowania w konkretnych specjalnościach oraz zapewni właściwą koordynację techniczną 
poszczególnych opracowań projektowych. W stosunku do ww. osób Wykonawca będzie występował jako 
pracodawca, zleceniodawca lub zawierający umowę o dzieło i będzie ponosił odpowiedzialność za ich 
działania i zaniechania, jak za własne. Wykonawca jest również zobowiązany do wypłaty tym osobom 
należnego wynagrodzenia i opłacenia należności publicznoprawnych. Wykonawca nie może żądać z tego 
tytułu żadnych dodatkowych środków od Zamawiającego ponad wynagrodzenie z tytułu wykonania 
Umowy. 

3. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do: 

a) uzyskania właściwych dla danego projektu opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, 

b) zapewnienia sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, 

c)  reprezentowania Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym o uzyskanie decyzji o pozwoleniach 
na budowę. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować dokumentację w niżej wymienionych ilościach egzemplarzy:  

a) projekt budowlany – 3 egzemplarze dla Zamawiającego,  

b) projekt wykonawczy – 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 

2.Wykonawca, oprócz dokumentacji w formie papierowej, dostarczy również tę dokumentację w formie 
elektronicznej na nośniku w postaci płyty CD-R lub innym, w dwóch egzemplarzach. 

3.Wykonawca zaopatrzy dokumentację w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja 
została wykonana zgodnie z Umową, warunkami zabudowy, planem zagospodarowania przestrzennego terenu, 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z 
Polskimi Normami i Normami Branżowymi TP S.A. i zostaje wydana w stanie kompletnym ze względu na cel 
oznaczony w Umowie. 

4. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu procedur odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
kompletną dokumentację dotyczącą wszystkich relacji, co najmniej na 2 tygodnie przed ustalonym terminem 
odbioru. 

5.Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca:  

a. przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów wchodzących w skład 
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostępniania dla celów zamówień publicznych, 
realizacji wszelkich robót budowlanych jak również promocji Uczelni, 

b. wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do utworów będących przedmiotem niniejszej umowy przez 
Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, 

c. wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do tych utworów na 
polach eksploatacji określonych w pkt. a) i jednocześnie przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo 
zezwalania na wykonywanie prawa zależnego wobec tych utworów, 

d. zobowiązuje się, iż nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie praw 
zależnych, 
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e. zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu osobistych praw autorskich do tych utworów w 
sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający korzystanie i rozporządzanie tymi utworami przez 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca przedłuża okres rękojmi z tytułu wad prawnych i fizycznych dokumentacji projektowej na 
okres do upływu okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi na roboty budowlane.  

 

§ 6 

Strony niniejszej Umowy ustanawiają niżej wymienionych przedstawicieli do koordynacji prac związanych z 
projektowaniem i budową kanalizacji: 

Ze strony Zamawiającego - Politechniki Gdańskiej – CI TASK: 

-   

- 

Ze strony Wykonawcy – ...................................................... 

-  ........................................................................................... 

-  ........................................................................................... 

 

§ 7 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dokumentacji 
zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania przyjęte w dokumentacji niezgodne z 
decyzjami ustalającymi warunki zabudowy i planem zagospodarowania  przestrzennego terenu, z przepisami 
(w tym techniczno-budowlanymi), Polskimi Normami i Normami Branżowymi TP S.A. 

3. Wykonawca gwarantuje wykonanie prac jakościowo dobrych oraz, że nie posiadają one wad, które 
pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność, ze względu na cel określony w umowie. 

5.Termin gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego, i wynosi 3 lata. 

 

§9 Zakończenie i rozliczenie inwestycji 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia .................. złożoną przez Wykonawcę i będącą 
integralną częścią niniejszej umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie:  

……………………………. zł słownie złotych: (……………………………….………) w tym podatek VAT 
……………………………. zł słownie złotych: (………………………………….……)  

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu  
realizacji umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na 
Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru podpisany bez 
zastrzeżeń przez obie strony albo sporządzenie jednostronnego protokołu zdawczego zgodnie z § 11 ust. 6 
niniejszej Umowy. 

4. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Zamawiający wymaga od Wykonawcy, dokumentacji 
potwierdzającej rozliczenie się z Podwykonawcami za wykonany zakres robót, przed wystawieniem faktury 
końcowej Zamawiającemu.  

5. Faktura, o której mowa w ust. 1, płatna będzie w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty uważać się 
będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących 
wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy, 
której strony nie mogły przewidzieć w momencie podpisania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość 
odpowiedniej zmiany w tym zakresie.  

7. Stawka podatku VAT jest zgodna z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami).  
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8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe z tytułu nieterminowej płatności faktury. 

 

 

§ 10 

1. Koszty związane z budową, w okresie trwania inwestycji, będzie pokrywał Wykonawca. 

2. Przedmiotem rozliczenia finansowego będzie wykonanie w całości Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy stosowną należność, o której mowa w § 9 ust. 1, po wykonaniu w 
całości przedmiotu Umowy, dokonaniu odbioru technicznego, rozliczeniu i przekazaniu Zamawiającemu 
praw własności do wykonanej kanalizacji. 

 

§ 11 

1. Odbiór techniczny przedmiotu Umowy zostanie zakończony protokółem odbioru, stwierdzającym 
bezusterkowe wykonanie przez Wykonawcę wszystkich relacji wchodzących w skład inwestycji.  

2. W przypadku stwierdzenia wad i usterek strony spiszą protokół stwierdzający ich zaistnienie i określający 
terminy ich usunięcia, natomiast wymieniony w ust. 1 protokół bezusterkowego odbioru zostanie podpisany 
po usunięciu tych wad i usterek. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać gotowość do odbioru z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

4. Zamawiający zobowiązuje się, że przystąpi do czynności odbioru w ciągu 14-dni od otrzymania zgłoszenia. 

5. Czas trwania czynności odbioru nie może przekroczyć 30 dni.  

6. W przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w terminie wskazanym w ust. 4, albo nie 
zakończenia czynności odbioru w terminie określonym w ust.5 i nie zgłoszenia w tym terminie zastrzeżeń, 
Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu zdawczego, który zostanie 
przesłany Zamawiającemu listem poleconym za dowodem doręczenia i będzie stanowił podstawę 
rozliczenia pomiędzy stronami. 

7. Własność wybudowanej kanalizacji przejdzie na Zamawiającego po podpisaniu protokołu bezusterkowego 
odbioru końcowego przedmiotu Umowy i zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

 

§ 12 Warunki gwarancji 

1. Na prace związane z prowadzoną inwestycją, wykonywaną na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca 
udziela Zamawiającemu gwarancji jakości jej należytego wykonania na okres 3 lat. Okres gwarancji 
liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wybudowanych 
obiektów zmniejszające ich wartość lub użyteczność. 

3. W ramach udzielonej gwarancji należytego wykonania prac związanych z budową inwestycji Wykonawca 
jest odpowiedzialny za wady w wybudowanych obiektach istniejące w chwili odbioru oraz za wady powstałe 
po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie odbioru w chwili odbioru. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania przyjęte podczas budowy niezgodne ze 
sztuką budowlaną, z decyzjami ustalającymi warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, z przepisami (w 
tym techniczno-budowlanymi), Polskimi Normami i Normami Branżowymi TP S.A. 

 

§ 13 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru albo w okresie gwarancji, zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z 
zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od Umowy; w 
takim przypadku Zamawiający może również powierzyć wykonanie poprawek osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy 
lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 
umowy. 

3.Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

4.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz o gotowości do 
odbioru. 

5.Wykonawca ze swej strony zobowiązuje się, że wady stwierdzone w okresie gwarancji usunie nieodpłatnie na 
swój koszt w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie, chyba, że będzie to niemożliwe ze względów 
technicznych niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku strony ustalą inny termin usunięcia wad. Jeżeli 
uzgodnienie terminu nie będzie możliwe albo upłynie on bezskutecznie, wówczas Zamawiający będzie mógł 
powierzyć wykonanie poprawek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania mu 
dodatkowego terminu na usunięcie wad. 

 

§ 14 KARY UMOWNE  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac związanych z realizacją umowy  przez 
Wykonawcę, Zamawiający uprawniony będzie do naliczania kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu jego odbioru ustalonego przez 
strony – w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy za 
każdy dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad obiektów - w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad; 

c) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca– w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 9 ust. 1 umowy, niezależnie od wartości wykonanych robót 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  

 karę umowną za odstąpienie od  umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn  leżących po stronie 
Zamawiającego − z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust. 1 ustawy  
Prawo zamówień publicznych  −  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 
ust. 1 umowy.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z przysługującego mu wynagrodzenia. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy bez konsekwencji określonych w ust. 3  w przypadku zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 ustawy Pzp. 1. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

6. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie 
odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

7. Zapłata kar umownych z poszczególnych tytułów jest niezależna. 

 

§ 15 

1.Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach umowy w wymiarze 36 miesięcy 
licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

2. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi ustala się 
zabezpieczenie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę …………………….. 

3.Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości określonej w pkt. 2 w formie: …………………… 

4.Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy z zachowaniem 
następujących zasad:  

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od bezusterkowego odbioru 
przedmiotu Umowy, 

b) pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie 
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okresu rękojmi po potrąceniu ewentualnych należności Zamawiającego, na których pokrycie ustanowiono 
zabezpieczenie. 

5.Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w 
wyznaczonych przez Zamawiającego terminach. W przypadku uchylania się od tego obowiązku Zamawiający 
zleci zastępcze usunięcie usterek lub wad ze środków zabezpieczenia. 

6.Warunki udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie mogą w sposób nieuzasadniony merytorycznie lub 
sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji ograniczyć Zamawiającego w wyborze osób lub podmiotów do 
czynności serwisowych i konserwacji instalacji. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie bez jego pisemnej zgody. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, 
jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113 
poz.759 z późn. zm.) nie stanowią inaczej a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa 
polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 18 

W razie wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony dołożą 
starań w celu polubownego ich rozwiązania. Jeżeli porozumienie polubowne nie będzie zawarte w okresie 1 
miesiąca, sprawa może zostać skierowana do rozpatrzenia przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny dla 
siedziby Zamawiającego.  

 

§ 19 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Załączniki do Umowy: 

Formularz protokółu zdawczo-odbiorczego – Załącznik nr 1 

  

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 


