
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”

UMOWA
Nr ....... / WRM.II.RM/ Z / ........... /2014

zawarta w dniu pomiędzy Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1 
reprezentowaną przez  Andrzeja Nowakowskiego - Prezydenta Miasta Płocka, zwaną dalej 
„Zamawiającym”, 

a …......................................

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1

1. Mając  na  uwadze art.  4  pkt  8  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień 
publicznych  (j.t.  Dz.  U.  z  2013  roku,  poz.  907  ze  zm.),  Zamawiający  powierza,  a 
Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  studium  wykonalności  koncepcji 
zagospodarowania  przestrzennego  jaru  rzeki  Brzeźnicy  w  Płocku,  zwane  dalej 
„przedmiotem zamówienia”.
Zamówienie  realizowane  jest  w  ramach  projektu  pn. „Przygotowanie  nowych  terenów 
inwestycyjnych  w  Gminie  –  Miasto  Płock”  Nr  POIG-06.02.02-00-105/11  w  ramach  osi 
priorytetowej nr 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, działanie 6.2 „Rozwój 
sieci  centrów  obsługi  inwestorów  i  eksporterów  oraz  powstawanie  nowych  terenów 
inwestycyjnych”, poddziałanie 6.2.2 „Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach 
przygotowania terenów inwestycyjnych”.

2. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:
1) oferta Wykonawcy,
2) opis przedmiotu zamówienia.

§ 2

1. Przedmiot zamówienia powinien zawierać:
1) Analizę SWOT dla  przedmiotowego terenu inwestycyjnego wraz ze wskazaniem barier 

i  uwzględnieniem  danych  zawartych  w  klimacie  inwestycyjnym  oraz  wskazaniem 
strategii dalszego rozwoju;

2) Charakterystykę obszaru projektowego;
3) Analizę finansową z uwzględnieniem:

▪ nakładów inwestycyjnych na realizację projektu;
▪ źródeł i formy finansowania inwestycji/projektu (np. PPP, kredyt, obligacje), w tym 

analiza  porównawcza  rekomendowanych  modeli  finansowania  inwestycji  ze 
wskazaniem  optymalnego  w  konkretnym przypadku  wariantu  finansowego  wraz 
z uzasadnieniem;

▪ prognoz kosztów eksploatacyjnych inwestora;
▪ rachunku zysków i strat dla przedsięwzięcia

4) Analizę ekonomiczną z uwzględnieniem:
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▪ obliczeń wskaźników efektywności kosztowej;
▪ opisu i kwantyfikacji efektów społecznych inwestycji;
▪ analizy wskaźnikowej

5) Analizę wrażliwości projektu oraz analizy kluczowych czynników sukcesu dla projektu.
6) Określenie korzyści i ryzyka realizacji projektu.
7) Sporządzenie wyceny obszaru określającej jej wartość przed i po realizacji zamówienia 

w  formie  opinii i  określenie  czy  w  wyniku  sporządzenia  dokumentacji  będącej 
przedmiotem zamówienia dla przedmiotowego obszaru zmieni się jego wartość. 

8) Przedstawienie,  na  podstawie  koncepcji  zagospodarowania  terenu  (zgodne 
z  obowiązującymi  przepisami  prawa)  zasad  podziałów,  scaleń,  wykupów,  zamian, 
regulacji stanów prawnych itp. w celu osiągnięcia założonych rezultatów.

9) Raport o barierach inwestycyjnych ma zawierać między innymi charakterystykę barier 
wynikających z:
▪ dostępności komunikacyjnej,
▪ sytuacji społeczno - ekonomicznej i gospodarczej,
▪ uwarunkowań administracyjnych,
▪ uwarunkowań makro i mikro ekonomicznych,
▪ wariantów rozwoju terenu (w tym: zminimalizowanie oddziaływania barier),
▪ możliwości pozyskania inwestorów dla wskazanego terenu,
▪ uwarunkowań ekologicznych i środowiskowych.

2. Przedmiot  zamówienia  wykonać  należy  w  wersji  papierowej  (3  egz.),  elektronicznej 
z edytowalnym zapisem cyfrowym plików tekstowych z rozszerzeniem odt. doc. oraz pdf.

3. Opracowania  należy  wykonać  zgodnie  z  przepisami  i  wytycznymi  normującymi  zasady 
ubiegania  się  o  dofinansowanie  zadań  w  ramach  Programu Operacyjnego  Innowacyjna 
Gospodarka,  oś  priorytetowa  nr  6  -  Polska  gospodarka  na  rynku  międzynarodowym, 
działanie nr 6.2 - Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie 
nowych  terenów  inwestycyjnych,  poddziałanie  6.2.2  Wsparcie  działań  studyjno  - 
koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  znakowania  produktów  powstałych  w  ramach  projektu 
zgodnie z zasadami określonymi w „PRZEWODNIKU W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW 
FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 
2007-2013  DLA  BENEFICJENTÓW  I  INSTYTUCJI  ZAANGAŻOWANYCH  WE  WDRAŻANIE 
PROGRAMU”.

5. Wykonawca jest  zobowiązany  do  przestrzegania  zapisów „PRZEWODNIKA…’”  w procesie 
realizacji zamówienia.

6. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
1) przygotowanie prezentacji multimedialnej,
2) udział  w spotkaniach zespołu  projektowego na wezwanie  Zamawiającego.  Wezwanie 

może mieć formę telefoniczną lub pisemną (mailową) i będzie wyprzedzać spotkanie 
o co najmniej 2 dni,

3) zobowiązanie  się  Wykonawcy  do  poniesienia  wszelkich  kosztów  związanych 
z wykonywaniem zamówienia,

4) wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa,

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie w terminie zakończenia wykonania niniejszej 
umowy,  w  tym  o  wszelkich  zagrożeniach  dla  właściwego  wykonania  przedmiotu 
zamówienia,

6) informowanie  Zamawiającego  w  okresie  trwania  umowy i  w  okresie  gwarancyjnym 
o każdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, osób uprawnionych 
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do reprezentacji, jak również o złożeniu wniosku o likwidację lub upadłość Wykonawcy. 
Zawiadomienie  należy  dostarczyć  listem  poleconym  na  adres  Zamawiającego 
w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego faktu,

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 
powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

8) Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego,  jeżeli  opracowanie  ma 
wady  zmniejszające  jego  wartość  lub  użyteczność  ze  względu  na  cel,  dla  którego 
zostało opracowane.

9) Do opracowania, będącego przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek 
dołączyć:
▪ pisemne  oświadczenie,  że  dostarczone  opracowanie  jest  wykonane  zgodnie 

z  umową,  ofertą,  obowiązującymi przepisami,  zasadami wiedzy technicznej  oraz 
normami, że zostaje wydana w stanie pełnym, kompletnym z punktu widzenia celu 
któremu  ma  służyć.  Pisemne  oświadczenie,  o  którym  mowa  wyżej,  stanowi 
integralną część przedmiotu odbioru,

▪ oświadczenie o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją 
elektroniczną.

7. Obowiązki Zamawiającego:
1) przekazanie w terminie najpóźniej 7 dni od daty podpisania umowy lub udostępnienie 

na żądanie Wykonawcy następujących materiałów:
▪ koncepcja  zagospodarowania  przestrzennego  jaru  rzeki  Brzeźnicy,  na  podstawie 

której Wykonawca opracuje przedmiot zamówienia,
▪ analiza formalno-prawnej nieruchomości zlokalizowanych w jarze rzeki Brzeźnicy w 

Płocku,
▪ rys historyczny terenu jaru rzeki Brzeźnicy,
▪ informacje o klimacie inwestycyjnym dla obszaru jaru rzeki Brzeźnicy

§ 3

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezwzględnego  zachowania  w  poufności  wszelkich 
informacji uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego 
Klientów.

2. Przez obowiązek, o którym mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:
1) zapoznawania się  przez Wykonawcę z dokumentami,  analizami,  zawartością  dysków 

twardych i innych nośników informacji itp. nie związanych z powierzonym zakresem 
prac,

2) zabierania,  kopiowania  oraz  powielania  dokumentów  i  danych,  a  w  szczególności 
udostępniania  ich  osobom trzecim,  informowania  osób  trzecich  o  danych  objętych 
nakazem poufności.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  nie  wykorzystywać  własnego  sprzętu  informatycznego  na 
terenie siedziby Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.

4. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie 
przy udziale których wykonuje czynności  dla Zamawiającego, przestrzegali  tych samych 
reguł  poufności  określonych  w  niniejszym  dokumencie.  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania  wskazanego  w  zdaniu 
poprzedzającym,  a  za  działania  lub  zaniechania  osób  trzecich  odpowiada  jak  za  swoje 
własne.

5. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do 
ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania 
zlecenia  mogłoby  dojść  do  ujawnienia  takich  informacji  poza  wiedzą  i  zgodą 
Zamawiającego.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  nie  wprowadzać  do  budynku  będącego  siedzibą 
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Zamawiającego osób trzecich.
7. Postanowienia ust. 1 - 6 nie będą miały zastosowania do informacji, które:

1) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy,
2) zostały  ujawnione  przez  strony  trzecie  bez  naruszenia  zasady  poufności  określonej 

niniejszą umową,
3) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub 

decyzji administracyjnej.
8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Urzędu  Miasta  Płocka  oraz  innymi  właściwymi  dla  danej  usługi  regulacjami  systemu, 
dostępnymi  na  stronie  www.zsz.plock.eu;  regulacje  nieujawnione publicznie  z uwagi  na 
wymagania  bezpieczeństwa  informacji  zostaną  przedstawione  Wykonawcy  po  zawarciu 
niniejszej  umowy,  zaś  Wykonawca  niniejszym  deklaruje  ich  stosowanie  –  wprost  lub 
odpowiednio.

§ 4

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącego nadzoru nad realizacją niniejszej umowy, 
a w szczególności w zakresie możliwości i obowiązku zachowania terminów jej wykonania.

2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy prowadzić będą osoby wskazane 
w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka nr 1748/2012 z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie 
powołania  Zespołu  zadaniowego oraz  określenie  obowiązków jego  członków związanych 
z  realizacją  projektu  pn.:  „Przygotowanie  nowych  terenów inwestycyjnych  w  Gminie  – 
Miasto  Płock”  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013:
1) Aneta Pomianowska – Molak – Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta, jako 

koordynator Zespołu zadaniowego,
2) Leszek  Narkowicz  -Dyrektor  Wydziału  Strategii  Rozwoju  Miasta,  Urbanistyki 

i Architektury,
3) Barbara Udałow - Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej,
4) Michał Balski – Kierownik Oddziału Planowania Strategicznego,
5) Danuta Jędrzejak – Dyrektor Wydziału Geodezji,
6) Mariusz Pakulski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem,
7) Małgorzata Krom -  Koordynator Zespołu Inicjatyw Gospodarczych,
8) Joanna Michalak - Główny Specjalista w Zespole Inicjatyw Gospodarczych,
9) Łukasz Ozimek – inspektor w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta,

3. Wykonanie zamówienia publicznego nastąpi w terminie do  60 dni kalendarzowych  od 
daty  podpisania  umowy.  Uznaje  się,  że  Wykonawca  otrzymał  wystarczające  informacje 
w zakresie wszelkich spraw i kwestii dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Zmiana terminu zakończenia prac wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: 
1) wystąpienia  opóźnienia  wynikającego  z  winy  Zamawiającego  w  realizacji  jego 

obowiązków określonych w umowie,
2) siły wyższej.

5. Dowodem  wykonania  przedmiotu  zamówienia  będzie  końcowy  protokół  zdawczo  – 
odbiorczy podpisany przez Strony, przy czym w imieniu Zamawiającego protokół powinien 
zostać  podpisany  przez  minimum  pięć  osób  nadzorujących  wykonanie  zamówienia, 
o których mowa w ust. 2.

6. Niekompletność lub wady przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać 
na  piśmie  w terminie  nie  dłuższym niż  14  dni  roboczych  od daty  złożenia  przedmiotu 
zamówienia oraz wezwać Wykonawcę do usunięcia wad w ściśle oznaczonym terminie.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednie i prawidłowe wykonanie opracowania 
oraz za metody użyte przy jego wykonaniu.
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8. Wykonawca  otrzyma  –  na  swoje  żądanie  -  upoważnienie  (pełnomocnictwo)  do 
reprezentowania  i  występowania  w  imieniu  Zamawiającego  w  sprawach  dotyczących 
wykonania opracowania.

9. Wykonawca  zabezpieczy  Zamawiającego  przed  jakąkolwiek  odpowiedzialnością 
Zamawiającego  wobec  innych  osób,  a  także  wszelkimi  roszczeniami,  postępowaniami, 
kosztami i wydatkami takimi, które będą kierowane przeciwko Zamawiającemu lub, które 
będzie musiał ponosić Zamawiający i które mogą powstać w konsekwencji wykorzystania 
opracowania, chyba, że szkoda była spowodowana wyłącznie z winy Zamawiającego.

§ 5

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się łączną kwotą:

Lp. wynagrodzenie kwota słownie

1) brutto

2)
netto  

podatek VAT

3. Wynagrodzenie obejmuje prace związane z opracowaniem dokumentacji oraz wszelkie inne 
prace i czynności, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca oraz należne podatki.

4. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację niniejszego zamówienia.

§ 6

1. Wynagrodzenie  ryczałtowe  o  którym  mowa  w  §  5  ust.  2,  za  wykonanie  przedmiotu 
zamówienia,  płatne  będzie  jednorazowo  na  podstawie  faktury  VAT  wystawionej  przez 
Wykonawcę  po  zakończeniu  realizacji  umowy  i  odbiorze  przez  Zamawiającego 
zrealizowanego przedmiotu zamówienia.

2. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie 
końcowy protokół, o którym mowa w § 4 ust. 5.

3. Termin realizacji faktury - 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego
4. Należność Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, wystawionej 

na Gminę Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP: 774-31-35-712, zawierającej 
w treści numer umowy.

5. Wykonawca – oświadcza, że jest podatnikiem VAT, NIP:.................................
6. Strony zgodnie  ustalają,  że zapłata następuje z chwilą  obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.
7. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, w wysokości  i  na warunkach określonych 

w  niniejszej  Umowie,  wypełnia  wszelkie  ewentualne  roszczenia  majątkowe  Wykonawcy 
względem Zamawiającego.

8. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelności) przez Wykonawcę na osobę 
trzecią jest niedopuszczalne.

9. Wykonawca oświadcza,  że  uwzględnił  wszelkie  dodatkowe elementy  prac  nie  określone 
szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania opracowania oraz:
1) wartość Umowy w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy 

wykonaniu opracowania, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, czy to 
odrębnie lub szczegółowo wymienione bądź określone w Umowie, które Wykonawca ze 
względu na profesjonalnie prowadzoną działalność gospodarczą powinien przewidzieć, 
a są one nieodzowne w celu wykonania opracowania albo mogą stać się nieodzowne 
w  celu  przezwyciężenia  takich  ryzyk  lub  nieprzewidzianych  okoliczności  przed 
ukończeniem prac stosownie do Umowy;

2) Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  wobec  Wykonawcy  za  jakiekolwiek 
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przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na zapewnienie, wykonanie lub 
dostarczenie opracowania, chyba że należą one do obowiązków Zamawiającego i uważa 
się,  że  Wynagrodzenie  zapewnia  Wykonawcy  prawidłowe  i  wystarczające  pokrycie 
kosztów wykonania  i  wszystkich  spraw oraz  rzeczy  koniecznych  do  wykonania  jego 
obowiązków wynikających z Umowy, zaś Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa 
zapłata  z  powodu  jakiegokolwiek  braku  zrozumienia  czy  nienależytej  staranności 
w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

§ 7

1. Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
2. Z czynności przekazania Zamawiający sporządzi protokół i przekaże jego kopię Wykonawcy.
3. Usunięcie  niekompletności  lub  wad  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  wykona  bez 

dodatkowego wynagrodzenia.
4. W  przypadku  niedotrzymania  przez  Wykonawcę  terminu  określonego  w  §  4  ust.  3 

Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do ich niezwłocznej realizacji, podając termin 
ich wykonania.

5. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający 
odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy na to odpowiedni termin, a w razie 
nieusunięcia wad w terminie zleci ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zaistnienia nie dających się usunąć wad Zamawiający ma prawo:
1) żądać  obniżenia  wynagrodzenia,  o  ile  wady  nie  mają  wpływu  na  użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem,
2) żądać  wykonania  przedmiotu  zamówienia  od  nowa  lub  odstąpić  od  umowy  z  winy 

Wykonawcy,  o  ile  wady uniemożliwiają użytkowanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie 
z przeznaczeniem.

7. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczyć 
w  tym  celu  upoważnionego  pisemnie  pełnomocnika.  Nieobecność  Wykonawcy  lub 
pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku 
prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

§ 8

1. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  z  winy  Wykonawcy,  w  terminie  7  dni  od  daty 
powzięcia informacji o poniższych faktach:
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac lub ich wykonywaniem, 
b) Wykonawca wykonuje prace w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami 

i  zaleceniami Zamawiającego oraz pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania 
prac i wyznaczenie mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie 
z umowy;

c) zostanie złożony wniosek o likwidację lub upadłość Wykonawcy,
d) zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  w  zakresie  uniemożliwiającym 

wykonanie umowy,
e) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych wad opracowania nie nadających 

się do usunięcia lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wad 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
będzie  służyło  interesom  Zamawiającego,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili 
zawarcia  umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  daty 
powzięcia  informacji  o  tym fakcie.  W tym przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie 
wynagrodzenia:
a) należnego z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie zatwierdzonego 

protokołu zaawansowania prac,
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b) obejmującego wykonanie środowiskowych wycen prac projektowych.
3. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony ustalą wspólnie wartość wykonanych przez 

Wykonawcę  prac,  przy  czym  istniejąca  dokumentacja,  niezależnie  od  stopnia 
zaawansowania prac projektowych, staje się własnością Zamawiającego i przysługuje mu 
prawo jej wykorzystywania bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wydania w terminie 14 dni  od daty odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy wszystkich znajdujących się  w jego posiadaniu dokumentów 
i materiałów dotyczących przedmiotu zamówienia.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane opracowanie.
2. Okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy i liczy się od dnia dokonania płatności przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy. 
3. O  wykryciu  wady  Zamawiający  jest  obowiązany  zawiadomić  na  piśmie  Wykonawcę 

w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się 
do  usunięcia  na  własny  koszt  i  własnym  staraniem  wszelkich  wad  ujawnionych 
w wykonanym przedmiocie umowy. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie 
z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, przy czym termin ten nie 
może być dłuższy niż 10 dni.

4. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania usuwania wad i usterek.
5. Strony  niniejszym  postanawiają,  że  Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu 

gwarancji  za  wady  także  po  upływie  terminów,  o  których  mowa  powyżej  jeżeli  zgłosi 
Wykonawcy wadę przed jego upływem.

6. Gdy Wykonawca pozostaje  w opóźnieniu  z  usunięciem wady Zamawiający  upoważniony 
będzie do zlecenia usunięcia zgłoszonych wad innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Ustawową rękojmię przedłuża się na czas trwania gwarancji, określonej w ust. 2.

§ 10

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy są kary umowne.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, 
2) opóźnienie  w  usunięciu  usterek  i  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  przedmiotu 

zamówienia - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 2, za 
każdy  dzień  opóźnienia  w  ich  usunięciu,  ponad  termin  wyznaczony  przez 
Zamawiającego,

3) za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Wykonawcy lub w przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę – 
w wysokości 25% wynagrodzenia, o którym mowa § 5 ust. 2,

4) opóźnienie  w poinformowaniu Zamawiającego w okresie  trwania umowy i  w okresie 
gwarancyjnym o każdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, osób 
uprawnionych  do  reprezentacji,  o  złożonym  wniosku  o  likwidację  lub  upadłość 
Wykonawcy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2, za 
każdy dzień opóźnienia,

5) za niewykonanie obowiązków wynikających z § 2 ust.  3 i  ust.  4 przez Wykonawcę, 
z  przyczyn  jego  dotyczących,  w  wysokości  10% wartości  wynagrodzenia  brutto,  o 
którym mowa § 5 ust. 2.

3. Jeżeli  wskutek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  powstanie  szkoda, 
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Wykonawca zobowiązany  jest  do  jej  pokrycia  w  pełnej  wysokości  ponad  wysokość  kar 
umownych.

4. W  przypadku  zaistnienia  opóźnienia  w  wykonaniu  umowy,  a  następnie  odstąpienia  od 
umowy,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  żądania  kar  umownych  zarówno  z  tytułu 
opóźnienia jak i odstąpienia.

5. Kary umowne podlegają sumowaniu.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego 

z wystawionej przez siebie faktury.
7. Przed naliczeniem kary umownej strona, która poniosła szkodę w powodu niewykonania lub 

nienależytego  wykonania  umowy wnosi  pisemne zawiadomienie  o  powstaniu  obowiązku 
naliczenia  kar  umownych  wynikających  z  niniejszej  umowy  wraz  z  uzasadnieniem 
i wskazaniem przyczyn.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksu.

§ 12

1. Wszelkie zawiadomienia wynikające z niniejszej Umowy muszą być kierowane w formie 
pisemnej na odpowiednie adresy Stron przedstawione w komparycji niniejszej Umowy lub 
na inny adres wskazany przez jedną Stronę drugiej Stronie na piśmie. W przypadku braku 
zawiadomienia o zmianie adresu, doręczenie pisma na ostatni znany adres uważa się za 
skuteczne.

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

3. Każda  ze  Stron  oświadcza  i  gwarantuje  drugiej  Stronie,  że:  ma  prawo  i  zdolność  do 
zawarcia  i  wykonania  niniejszej  Umowy,  nie  istnieją  żadne  zobowiązania  umowne  lub 
pozaumowne,  które  uniemożliwiają  danej  Stronie  zawarcie  niniejszej  Umowy  oraz 
wykonanie zobowiązań wymaganych niniejszą Umową.

4. W  przypadku,  gdy  którekolwiek  postanowienie  niniejszej  umowy  jest  albo  stanie  się 
nieskuteczne,  nie ma to  wpływu na skuteczność pozostałych jej  postanowień.  W takim 
przypadku  strony  zobowiązują  się  zastąpić  nieskuteczne  postanowienia  takimi 
postanowieniami,  które  w swej treści  najbardziej  będą odpowiadać zamierzonym celom 
umowy. 

5. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
inne, właściwe przepisy prawne.

§ 13

Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  zamówienia  strony  poddają 
rozstrzygnięciu  właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego.

                       ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

................................................. …..........................................
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