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Załącznik nr 4 

UMOWA  /PROJEKT/ 

 

zawarta w dniu ……………. w Rogowie pomiędzy: 

Gminą Rogów, z siedzibą w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, zwaną dalej "Zleceniodawcą", 

reprezentowaną przez:  

Daniela Koładę – Wójta Gminy 

 

a 

…………………………………………………………………………….. zarejestrowanym  

w ……………………………………………………..……… , zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 

1…………………………………………. 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty 

w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

.......................... pod nr ..................... 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020. 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dostaw wyposażenia pracowni 

dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Rogowie w ramach projektu „Przebudowa 

poddasza i dachu budynków Zespołu Szkół w Rogowie na zautomatyzowane planetarium 

oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014¬-2020. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dostaw dla części …..zgodnie z załącznikiem 

nr …….. do niniejszej umowy. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 2 

1. Wykonawca zamówienia przewidział wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na 

cenę zamówienia. Dokonano szczegółowego sprawdzenia warunków wykonania 

zamówienia. 

2. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia będą posiadać znaki bezpieczeństwa, muszą 

być dopuszczone do użytkowania, muszą spełniać wymagania polskich i europejskich 

norm i certyfikatów, w tym m.in. CE, EN71. 
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3. Dostarczone przedmioty zamówienia będą fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad, 

zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu. 

4. Dostarczone produkty zostaną wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce 

dostawy przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie. 

5. Przedmiot umowy będzie zabezpieczony w sposób uniemożliwiając uszkodzenie 

produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie 

transportu ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu 

niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w załącznikach do niniejszej 

umowy. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 1/są uszkodzone, posiadają 

wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy 

Zamawiającego lub 2/nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach 

lub 3/dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, 

funkcjonalności oraz parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, 

prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz 

terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie przedmiotu dostawy w ciągu 2 dni 

od dnia przekazania do Szkoły Podstawowej w Rogowie w celu przeprowadzenia 

procedury sprawdzenia. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą dostarczenia całości 

dostawy. 

8. Sprawdzenie przedmiotu dostawy będzie polegało na upewnieniu się, że przedmiot 

dostawy jest wolny od wad fizycznych, działa zgodnie z jego przeznaczeniem, a w 

szczególności, że odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w wybranej 

przez Zamawiającego ofercie. Po pozytywnej weryfikacji przedmiotu dostawy strony 

podpiszą końcowy protokół odbioru. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu dostawy protokół, 

w którym zostaną określone nazwy asortymentu, numery seryjne (jeśli występują). 

10. Wykonawca zobowiązany jest kompleksowo dostarczyć asortyment w terminie do 

30.06.2018 r. W przypadku uzasadnionych problemów z dostawą strony mogą wydłużyć 

termin dostawy. 

11. W przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę elementów 

wskazanych w ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie 

potwierdzone przez jego producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę za 

zgodą zamawiającego asortymentu o parametrach technicznych nie gorszych i cenie nie 

wyższej niż wynikające z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest 

każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie 

producenta, opinia o parametrach technicznych nie gorszych niż zaoferowanych w 

ofercie). Zmiana sprzętu wymaga zgody Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć elementy umowy, który są fabrycznie nowe, 

nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich, oraz które spełniają 

normy bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby transport asortymentu 
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nastąpił w opakowaniu firmowym odpowiadającym właściwościom asortymentu, 

zapewniającym jego całość i nienaruszalność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i 

ryzyko związane z dostawą sprzętu do momentu podpisania protokołu przekazania. 

13. W dniu wykonania dostawy Wykonawca wyda przedstawicielowi Zamawiającego ważne 

dokumenty gwarancyjne co do jakości oraz serwisu rzeczy stanowiących przedmiot 

dostawy, wystawione przez siebie bądź przez osoby trzecie (producentów wyrobów). 

14. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić korzystanie z dostarczonego asortymentu tak, aby 

korzystanie to nie naruszało praw (autorskich) osób trzecich. 

15. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia posiadają stosowne świadectwa, 

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na terenie kraju, w którym prowadzone jest 

postępowanie przetargowe i przedstawi je na życzenie Zamawiającego. 

 

§ 3. 

1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi w asortymencie będącym przedmiotem dostaw wady, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 5 dni od dnia poinformowania 

o nich przez Zamawiającego, chyba, że z obiektywnych przyczyn będzie to niemożliwe. 

W takim przypadku strony uzgodnią odpowiedni termin. 

2. Podpisanie protokołu odbioru uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktur. 

 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności. 

 

Termin realizacji zamówienia 

§ 5. 

1. Dla wszystkich części Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletny przedmiot 

zamówienia do dnia 30.06.2018 r. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu 

odbioru końcowego zadania. 

 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości ………………. złotych netto (słownie złotych: ………………………… 

……………………………….), powiększone o podatek VAT, co daje kwotę brutto 

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

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje zakres rzeczowy oraz koszty określone w 

załącznikach do umowy – wykazy wyposażenia (określone dla poszczególnych części 

zamówienia) oraz wszelkie inne koszty wynikające z zawartej Umowy, niezbędne do 

poniesienia celem prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub    mogących 
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mieć wpływ na koszty. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane po zrealizowaniu zamówienia i 

podpisaniu protokołu odbioru bez uwag. 

4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 21 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

5. W przypadku doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do 

czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej, a termin na zapłatę faktury 

będzie biegł od dnia otrzymania faktury korygującej. 

6. Za zwłokę w płatności, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

Umowy o podwykonawstwo 

§ 7 

1. Wykonawca, może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami. 

3. Wykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w 

trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi. 

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

 

Reprezentacja Stron 

§ 8 

1. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz 

nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Wykonawcy jest: 

Imię i Nazwisko .................................................................................................... 

Telefon  ..................................................................................................... 

Fax   ..................................................................................................... 

e-mail  ..................................................................................................... 

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz 

nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest: 

Imię i Nazwisko: Radosław Kubicki 

Telefon:  46 874 80 31 

e-mail  zsrogow@gmail.com  

3. Korespondencja pomiędzy stronami Umowy będzie sporządzana w formie pisemnej lub 

elektronicznej w języku polskim. 

mailto:zsrogow@gmail.com
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4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osób wskazanych przez 

Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie tej osoby 

wykracza poza jej uprawnienie lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni od daty 

otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając 

swoje stanowisko, przy czym decyzja Zamawiającego w tym zakresie będzie ostateczna. 

 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

§ 9 

1. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy posiada właściwości zgodne z treścią 

zobowiązania wynikającego z Umowy, w tym zapewnia, że przedmiot dostawy jest wolny 

od wad fizycznych i prawnych. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na 

każdą dostarczoną - w ramach Przedmiotu Umowy - pozycję sprzętu i wyposażenia na 

okres ……… miesięcy. Okresy gwarancyjne liczone są od daty podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru, o którym mowa § 5 ust. 2 Umowy. Zamawiający jest uprawniony 

żądać wykonania świadczeń gwarancyjnych po upływie okresu gwarancji, jeżeli 

ujawnienie się wady nastąpiło przed jego upływem.  

2. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w 

których urządzenia/wyposażenie zostanie dostarczone. 

3. Jakakolwiek usterka lub awaria przedmiotu Umowy, która nastąpi w okresie trwania 

gwarancji, będzie przez Wykonawcę usunięta w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 Umowy, łącznie z dojazdem serwisu, ewentualnym transportem przedmiotu 

Umowy do i z serwisu, kosztami części i robocizny.  

4. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o wszelkich 

roszczeniach z tytułu gwarancji, w tym o nieprawidłowościach, awariach lub 

uszkodzeniach przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca w ramach wykonywania usługi gwarancyjnej, będzie udzielał 

Zamawiającemu wszelkich informacji związanych z naprawą lub wymianą Przedmiotu 

Umowy. Wykonawca będzie wykonywał naprawy w ramach gwarancji przy 

wykorzystaniu odpowiednich zasobów materiałowych i sprzętowych, których 

zapewnienie nie leży po stronie Zamawiającego.  

6. W przypadku ujawnienia wady (nieprawidłowości, awarii lub uszkodzenia) którejkolwiek 

z pozycji objętej Przedmiotem Umowy, powstałej w okresie gwarancji, Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wady (naprawy) lub dostarczenia nowej, wolnej od wad 

pozycji Przedmiotu Umowy, o parametrach technicznych i standardach jakościowych nie 

gorszych niż pozycja Przedmiotu Umowy podlegająca naprawie lub wymianie, w terminie 

5 dni roboczych, liczonych od dnia dokonania zgłoszenia reklamacyjnego.  

7. Wykonawca, w szczególności zobowiązany jest do wymiany przedmiotu Umowy na 

nowy, wolny od wad, o parametrach technicznych i standardach jakościowych nie 

gorszych niż pozycja Przedmiotu Umowy podlegająca wymianie, gdy:  

a) po trzech kolejnych, dowolnego rodzaju naprawach tego samego egzemplarza 

Przedmiotu Umowy nadal wykaże on wady lub nieprawidłowości w działaniu – 
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wymiana nastąpi w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia dokonania zgłoszenia 

reklamacyjnego. 

b) czas naprawy egzemplarza Przedmiotu Umowy przekroczy 15 dni roboczych 

liczonych od dnia dokonania zgłoszenia reklamacyjnego– wymiana nastąpi w terminie 

7 dni roboczych od upływu w/w terminu. W przypadku sprzętu komputerowego oraz  

wyposażenia Strony dopuszczają, aby wymiana nastąpiła na zastępczy sprzęt 

komputerowy lub wyposażenie, o którym mowa w ust. 9. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest wymienić 

wadliwy sprzęt komputerowy lub wyposażenie na nowy, wolny od wad, bez uprzedniego 

pisemnego, dodatkowego żądania Zamawiającego.  

9. W przypadku, gdy naprawa przedmiotu zamówienia  lub jego wymiana nie będzie 

możliwa w terminie, określonym w ust. 6, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w tym 

terminie - na czas wykonania obowiązków gwarancyjnych - zastępczy sprzęt tego samego 

rodzaju o parametrach technicznych i standardach jakościowych nie gorszych niż pozycja 

podlegająca wymianie lub naprawie w ramach gwarancji, fabrycznie nowy, wolny od 

wad.  

10.  Każdorazowo z czynności naprawy lub wymiany poszczególnych pozycji przedmiotu 

Umowy, Strony sporządzą protokół na wzorze zapewnionym przez Wykonawcę.  

11. Wykonawca wyraża zgodę na instalowanie przez Zamawiającego w okresie 

gwarancyjnym, bez naruszenia warunków gwarancyjnych przyjętych w Umowie, 

zgodnych dowolnych komponentów komputerowych (np.: pamięci RAM), nośników 

pamięci (dyski SSD) oraz przyłączanie dowolnych zgodnych urządzeń peryferyjnych (np. 

drukarek) w dowolnym segmencie sieci komputerowej.  

12. W przypadku wystąpienia wad prawnych sprzętu komputerowego lub wyposażenia, 

Zamawiającemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach (lecz nie później niż do dnia upływu terminu gwarancji wadliwego 

prawnie przedmiotu Umowy), przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy i żądania 

naprawienia poniesionej szkody. W przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu 

ewentualnego powództwa z powodu wad prawnych sprzętu komputerowego lub 

wyposażenia, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu, na swój koszt, 

ochronę sądową oraz ponieść konsekwencje finansowe zapadłego wyroku sądowego.  

13. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa wyżej, Zamawiającemu 

przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  

14. Terminy rękojmi w odniesieniu do Przedmiotu Umowy biegną od daty podpisania, bez 

zastrzeżeń, przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy. 

15. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od dnia 

wezwania w formie pisemnej przez Zamawiającego lub nie usunie wad i usterek w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na 

koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej - bez utraty praw wynikających z 

rękojmi i gwarancji. 

Kary umowne 

§ 10 
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1. Strony ustalają iż z tytułu nienależytego wykonania umowy przysługują kary umowne 

określone w ust. 2. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 

% całkowitego wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT za każdy dzień opóźnienia - w 

przypadku niedotrzymania terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy, 

2) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, przez którąkolwiek ze 

stron z przyczyn leżących po drugiej stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w 

wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT , 

3) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, przez którąkolwiek ze 

stron z przyczyn leżących po jej stronie, zapłaci drugiej stronie karę umowną w 

wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT , 

4) w przypadku niedotrzymania terminu usunięciu wad lub niezachowania terminu, o 

którym mowa w § 9 ust 6 i 7 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia wraz z podatkiem 

VAT za każdy dzień opóźnienia. 

5) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 3 % całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy 

stwierdzony przypadek, 

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3 % całkowitego wynagrodzenia 

brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia 

przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 

zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 

4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, a 

Wykonawca wyraża na taką czynność zgodę. 

 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

§ 11 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2) Wykonawca realizuje czynności przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego. 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1)  Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 
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2)  Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 - 1b, 1d i 1e ustawy 

Pzp; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 

polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

4.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 oraz rozwiązanie Umowy, o którym 

mowa w ust. 3, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 

umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 

wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze 

wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

Zmiana umowy 

§ 12 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień 

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty w trybie przewidzianym w art. 144 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacji: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: wystąpienia siły 

wyższej uniemożliwiającej realizację zadania (przez siłę wyższą należy rozumieć 

zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy i 

Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie Wykonawcy części 

lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Wykonawca ani 

Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich 

przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie 

przyjętą dla stosunków zobowiązaniowych); 

2) zmiany zasad finansowania projektu spowodowanych decyzjami Instytucji 

współfinansujących projekty ze środków EFRR.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 
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§ 13 

1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 

roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 

Zamawiającego na piśmie. 

2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie 

adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do Umowy. W przypadku 

braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie 

doręczone. 

3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz Kodeksu 

cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 14 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2)  SIWZ wraz z załącznikami - załącznik nr 2. 

 


