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Załącznik nr 6 do SWZ 
 
 

Projektowane postanowienia umowy 
 

        zawarta w dniu ……………….w Woli Rzędzińskiej pomiędzy: 
 
        Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "PIAST" im. Wincentego Witosa   

        z siedzibą: Wola Rzędzińska 297a, 33-150 Wola Rzędzińska, woj. małopolskie, NIP __________,  

        REGON ____________, 

reprezentowanym  przez: _________________________________ 

 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a    
…………………………………………  z siedzibą  
………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
NIP ………..……...., REGON ……………………………., 
 
reprezentowanym przez:…………………………………………… 
 
 zwaną w treści umowy Wykonawcą  
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w 
trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11.09.2019r., zwanej dalej „Ustawą pzp”   
 

 
§ 1  

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania przedmiotu umowy w wyniku 
postępowania pn.: „Zakup automatycznej zgrzewarki do folii”” numer sprawy: PNO-1/2022. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony  do siedziby Zamawiającego lub w miejsce przez niego 
wyznaczone. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (dalej: „SWZ”) stanowiący integralną cześć niniejszej umowy wraz z ofertą 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u 
Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem 
Wykonawcy lub osób, którymi się posługuje przy realizacji niniejszej umowy. 

4. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to 
były działania, uchybienia lub zaniedbania własne. 



5. Zamawiający nie dopuszcza częściowych dostaw sprzętu/ urządzeń/ elementów składających się 
na zakres przedmiotu zamówienia w ramach realizacji niniejszej umowy. Wykonanie przedmiotu 
zamówienia sporządzenia protokołu odbioru.  

6. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla 
zrealizowania przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną 
bazą do wykonania przedmiotu umowy.  

8. Wykonawca oświadcza, iż dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej 
staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności.  

9. Wykonawca oświadcza, iż dostarczany przedmiot umowy jest fabrycznie nowy 
(tj. nieregenerowany, nienaprawiany, niefabrykowany, nieużywany we wcześniejszych 
wdrożeniach), kompletny (w szczególności ze wszystkimi podzespołami, częściami, materiałami 
niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania), jego zakup i korzystanie z niego zgodnie z 
przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym praw osób trzecich, a w zakresie bezpieczeństwa 
odpowiada odpowiednim i posiada stosowne certyfikaty.  

10. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę siłami własnymi/ siłami własnymi i przy 
pomocy podwykonawców. 
Nazwa podwykonawcy i zakres częściowy zamówienia przez niego realizowany: 
…………………………………………………………….. 

11. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązania 
Wykonawcy względem Zamawiającego za należyte wykonanie tej części. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, 
jak za działania, uchybienia i zaniedbania własne. 

12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe  
u Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działaniem wynikającym  
z realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązany jest do całościowej i jednorazowej realizacji przedmiotu zamówienia w 

terminie do ……………….1 licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy , zgodnie ze złożoną ofertą.  
2. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację zamówienia. 
3. Przedmiot umowy zostanie zgłoszony osobie odpowiedzialnej za jej odbiór po stronie 

Zamawiającego na minimum dwa (2) dni robocze przed planowanym terminem realizacji 
zamówienia z zastrzeżeniem, że realizacja przedmiotu umowy nie może nastąpić później niż w 
terminie o którym mowa w ust. 1.  

4. Zamawiający zastrzega, iż podpisanie protokołu odbioru nastąpi po weryfikacji zgodności 
dostarczonego przedmiotu umowy z ofertą Wykonawcy (odbiór ilościowy i jakościowy). 

5. Warunkiem przyjęcia przedmiotu umowy i podpisania przez pracownika Zamawiającego 
protokołu odbioru będzie dostarczenie wraz z urządzeniem:  - karty gwarancyjnej.  

6. Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń  
z tytułu rękojmi, nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru. 

7. Protokół odbioru przedmiotu umowy może być podpisany dopiero po należytym wykonaniu 
całości zamówienia.  

8. Za dzień odbioru poszczególnego Zapotrzebowania Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji 
przez Wykonawcę czynności składających się na przedmiot umowy, który zostanie odnotowany w 
ww. protokole. 
 

 
§ 3 

 
1 Termin wykonania zamówienia zostanie uzupełniony w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w ofercie. 



1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że  wynagrodzenie 
Wykonawcy w ramach niniejszej umowy wynosi kwotę netto:  ……………. PLN (słownie: ……………….. 
złotych 00/100 PLN), kwotę brutto: ……………. PLN (słownie: …………. złotych 00/100 PLN). 

3. Wynagrodzenie ustala się jako ryczałtowe, a wynagrodzenie uwzględnia w szczególności wszystkie 
koszty prac i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty usług 
świadczonych w ramach gwarancji, odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 

4. Wykonawca oświadcza, że prawidłowo wkalkulował cenę zaoferowanego przedmiotu umowy w 
dniu złożenia swojej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego biorąc pod 
uwagę ewentualne ryzyko związane z niedostępnością zaoferowanego sprzętu/ urządzenia/ 
elementów składających się na przedmiot umowy wynikające z obecnej sytuacji społeczno-
gospodarczej.  

5. Zamawiający jest podatnikiem VAT i posiada NIP ……………………………. 
6. Wykonawca jest podatnikiem VAT i posiada NIP …............................. lub nie jest płatnikiem VAT 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
7. Należny od kwoty wynagrodzenia podatek od towarów i usług VAT, pokryje Zamawiający na konto 

właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.2 

8. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji umowy, chyba, że co innego 
wynika z  zapisów niniejszej umowy. 

9. Należne Wykonawcy wynagrodzenie wynika ze złożonej przez Wykonawcę oferty . 

 
 

§ 4 
1. Płatność za zamówioną maszynę odbywa się po odbiorze wstępnym u Wykonawcy . Po wykonaniu 

testów maszyny zostaje sporządzony protokół odbioru po czym wystawiona zostaje faktura.  
2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, po odebraniu zamówienia i podpisaniu protokołu 
odbioru bez zastrzeżeń. 

3. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego, a zapłata następuje w dniu zlecenia przelewu przez 
Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy o numerze ………………………………………………………... . Zmiana rachunku 
bankowego wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku, który został ujawniony 
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej (tzw. „Biała lista” – art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług). 

6. W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej liście” 
Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze 
Wykonawcy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności albo do zawiadomienia 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego przy dokonywaniu pierwszej zapłaty wynagrodzenia 
przelewem na rachunek wskazany w tej fakturze. 

7. Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od 
towarów i usług Zamawiający może dokonać płatności wynagrodzenia z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Postanowień zdania 1. nie stosuje się, gdy przedmiot 
umowy stanowi czynność zwolnioną z podatku VAT albo jest on objęty 0% stawką podatku VAT. 

 
2 Jeżeli dotyczy.  



8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego,  na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

9. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru po pisemnym powiadomieniu go przez Wykonawcę 
o gotowości do odbioru. Dokument zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć Zamawiającemu na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem 
odbioru.  

10. Za dzień odbioru przedmiotu umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez 
Wykonawcę czynności składających się na przedmiot zamówienia, który zostanie odnotowany  w 
protokole. 

11. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony z udziałem upoważnionych 
przedstawicieli stron umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu umowy zgodnie  z 
warunkami umowy, treścią SWZ wraz z załącznikami i ofertą Wykonawcy oraz przeprowadzeniem 
uruchomienia. 

12. Zamawiający dokona odbioru całości przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni od dnia 
otrzymania przez niego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy wskazanego w ust. 10 niniejszego 
paragrafu, pod warunkiem, iż przedmiot umowy będzie wolny od wad.  

13. Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu 
nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy 
przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru.  

14. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieść 
całości lub części swoich praw wynikających z tej Umowy. 

15. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy, w tym dokonać cesji, przekazu, sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek 
wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w 
niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 

16. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty działające w konsorcjum, członkowie 
upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, pełnomocnika konsorcjum do 
wystawienia przez niego faktury oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających 
wszystkim członkom konsorcjum z tytułu częściowego lub całkowitego wykonania przedmiotu 
umowy. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad (usterek), przy czym jest 
zobowiązany zweryfikować zgodność znajdujących się na przedmiocie umowy oznaczeń z danymi 
zawartymi w dokumencie gwarancyjnym (oświadczeniu gwaranta) wskazanym w ust. 3 
niniejszego paragrafu umowy oraz stan plomb i innych umieszczonych na nim zabezpieczeń, o ile 
takie zabezpieczenia zostały zastosowane. 

2.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na urządzenia dostarczone w ramach umowy , 
zgodnie ze swoją ofertą i warunkami zamówienia określonymi w SWZ. W ramach gwarancji 
Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do nieodpłatnej (wliczonej w cenę oferty) bieżącej 
konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy 
przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie części 
składowe, podzespoły, oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu umowy lub usługi 
nabyte u podmiotów trzecich przez Wykonawcę. Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe 
i konstrukcyjne, a także nie spełnianie funkcji użytkowych przez dostarczony sprzęt, 
deklarowanych przez Wykonawcę. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji pokrywa 
Wykonawca.  

4. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub inne 
osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to 



wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza 
siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

5. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się 
do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad. 

6. W przypadku przekroczenia terminu usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji Zamawiający 
ma prawo do naliczenie kar umownych zgodnie z niniejszą umową. 

7. Zamawiający określił czas na usunięcie wad powstałych w okresie gwarancji (np. awarii 
dostarczonego urządzenia ) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. 

8. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w 
przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady 
fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że 
wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.  

9. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy, przy 
czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego elementu lub modułu) na nowy 
albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 
ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu 
umowy, jego elementu lub modułu). 

10. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia 
do usunięcia awarii czy usterki. 

11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają 
po upływie 24 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu tej części przedmiotu umowy 
potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie wykonywania 
przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu 
rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). Termin ten 
biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcy wykonania obowiązków wynikających z 
gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady (usterki) 
przedmiotu umowy. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do 
powyższych zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, 
na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na 
podstawie umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do 
usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 
dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty. 

13. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków użytkowania określonych 
przez producenta w dokumentach gwarancyjnych lub instrukcjach użytkowania (obsługi)  
dostarczonych przez Wykonawcę. 

14. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań w których 
sprzęt był dostarczony. Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co 
nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt pomimo braku opakowań będzie podlegał 
usłudze gwarancyjnej.  

 
§ 6 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne  
z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 

2. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w poniższej wysokości w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych  

w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, 
b) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy (w zakresie wszystkich lub 

niektórych sprzętów, urządzeń i elementów składających się na przedmiot niniejszej umowy) 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego zgodnie z § 3 ust. 2 umowy odpowiednio 



za niewykonaną lub nienależycie wykonany przedmiot umowy, przy czym nienależyte 
wykonanie umowy to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z zapisami umowy lub 
ofertą Wykonawcy, bądź zapisami SWZ albo też nie zapewnia osiągnięcia wymaganych 
parametrów, funkcjonalności i zakresów wynikających z SWZ,  

c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (wszystkich sprzętów, urządzeń i elementów 
składających się na przedmiot niniejszej umowy) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 
nie więcej niż 20% łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego zgodnie z § 3 ust. 2 umowy,  

d) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto lecz nie 
mniej niż 50 zł, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej niż 20% łącznego 
wynagrodzenia brutto ustalonego zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, 

e) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, lecz nie mniej niż 50 zł, za każdy dzień zwłoki liczony 
od dnia następnego w stosunku do terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 5 umowy 
albo w pisemnym oświadczeniu Stron, nie więcej niż 20% łącznego wynagrodzenia brutto 
ustalonego zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przydatku odstąpienia od niniejszej umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem 
okoliczności wskazanej w § 7 ust. 4, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 
2 umowy. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

5. Zapisy umowy dotyczące naliczania kar umownych nie mają zastosowania za zachowanie 
wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym 
wykonaniem. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną 
odpowiedzialność ponosi zamawiający. 

6. Strony uzgadniają, iż dopuszczalna jest kumulacja kar umownych, o których mowa w ust. 2 lit. b) 
- e), przy czym łączny wymiar kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20% 
całkowitej  kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 3 ust. 2. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, 
w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące 
podstawę do ich naliczenia.  

8. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych z należnej Wykonawcy 
kwoty wynagrodzenia określonej w fakturze lub innych ewentualnych wierzytelności Wykonawcy 
względem Zamawiającego. 

9. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 
10. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Strony zachowują prawo egzekucji kar 

umownych. 

 
§ 7 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych  
w ust. 2. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności oraz nie później niż do dnia upływu 
okresu gwarancji (rękojmi) na przedmiot umowy, to jest gdy: 
a) uzyskania informacji o tym, że Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje 

zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy, 
b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy albo nastąpi rozwiązanie Wykonawcy bez 

przeprowadzania likwidacji, bądź nastąpi zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej 
przez Wykonawcę albo wykreślenie Wykonawcy jako przedsiębiorcy z CEIDG, 

c) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 



d) wystąpienia u Wykonawcy dużych trudności finansowych, w szczególności wystąpienie zajęć 
dokonanych przez uprawnione organy na postawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa o łącznej wartości przekraczającej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), 

e) Wykonawca dostarczył przedmiot umowy nieodpowiadający treści Umowy lub nie wykonał 
Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub nie przeprowadził jakiejkolwiek usługi 
towarzyszącej, jeśli był objęta przedmiotem umowy 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy gdy Wykonawca przekroczył termin wykonania Umowy o 
7 dni, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na realizację. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 456 
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).  

5. Zamawiając, korzystając z umownego lub ustawowego prawa odstąpienia od umowy może 
odstąpić – zgodnie ze swoim wyborem – od całości umowy lub od jej części. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy 
z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy lub na podstawie ust. 4 powyżej. 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

8. Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych. 

 
§ 8 

1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: 
wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar, epidemia choroby zakaźnej, czy też zasadnicza zmiana 
sytuacji społeczno- gospodarczej. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim 
przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie 
rozwiązana. 

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody 
spowodowanej siłą wyższą. 

 
§9 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem 
poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 

2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność 
umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie 
postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy. 

 
§ 10 

Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, 
przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny Umowy, poprzez podpisanie aneksu do Umowy, 
w następujących przypadkach: 
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Stron 

spowodowanych przez siłę wyższą, 
b) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę, 
c) zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy bądź jego 

elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego 
elementu przedmiotu zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w 
szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z 



produkcji po przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, z tym 
że cena wskazana w § 3 nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być 
gorsze niż wskazane w  treści oferty, 

d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 

 
§ 11 

1. Strony ustalają, iż do bezpośrednich kontaktów, mających na celu zapewnienie prawidłowej 
realizacji przedmiotu Umowy, jego bieżący nadzór oraz weryfikację, upoważnione zostają 
następujące osoby:  

a) Ze strony Zamawiającego: ....................... – tel. ..........., e-mail: ........................; 
b) Ze strony Wykonawcy - ........................... – tel. ..........., e-mail: ......................... 
2. Strony zgodnie postanawiają, iż osoby wskazane powyżej nie są uprawnione do podejmowania 

decyzji w zakresie zmiany zasad wykonywania Umowy, a także zaciągania nowych zobowiązań lub 
zmiany Umowy. 

 

 
§ 12 

1. Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia, cesji, przekazu, zastawienia na podmioty trzecie 
swych praw, wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania listem poleconym  
o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję 
wysłaną pod dotychczas znany adres. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa, w tym 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny. 

5. Sądem właściwym dla wszystkich spraw spornych, które wynikną z realizacji niniejszej umowy 
będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 13 
Konsorcjum, udostępnienie zasobów *   (jeżeli dotyczy) 

1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy związanej w celu jej realizacji 
ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, niezależnie od treści umów, które 
zawarli między sobą. 

2. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia, jakie wynikają z realizacji umowy do jednego 
z Wykonawców, ze skutkiem prawnym wobec pozostałych dotyczy to również płatności. 

3. Wykonawcy, na piśmie za potwierdzeniem odbioru, wyznaczają jednego z nich do korespondencji, 
odbioru i przyjmowania oświadczeń Zamawiającego jak i płatności. 

4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich robót, chyba, 
że co innego wynika z odrębnych ustaleń, oraz do koordynowania wszystkich robót. W razie sporu 
między wykonawcami, koordynatora wyznaczy Zamawiający. 

5. O ustaleniach dokonanych w myśl ust. 3, 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na piśmie 
Zamawiającego. 



6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów odpowiada solidarnie z 
Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że 
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
§ 14 

Ochrona danych osobowych 
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), 
dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "PIAST" 
im. Wincentego Witosa, Wola Rzędzińska 297a, 33-150 Wola Rzędzińska, woj. małopolskie,  jako 
administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w 
szczególności wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym: 

1) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy 
ze strony Wykonawcy, 

2) osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków 
3) osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których doświadczenie i uprawnienia 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, 

4) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych - 
prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał w ofercie jako 
podwykonawców. 
-zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca będzie współpracował prze 
realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu, 
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli 
informacyjnej, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania Wykonawcy 
przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe lub powierzenia Wykonawcy 
danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta 
umowa na powierzenie danych osobowych. Wzór umowy powierzenia danych osobowych zostanie 
wprowadzony do niniejszej umowy na etapie zawarcia Umowy.   

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych ze 
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, 
żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym 
organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy 
określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3 powyżej. W celu 
uniknięcia wątpliwości strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi 
zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu 
nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń 
zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem przez 
Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary 
administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od Zamawiającego w związku z naruszeniem 
przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez 
Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, 
wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub 
dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności 



określonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich 
kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do 
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez 
Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w ust. 1-
3. 

§ 15 
1. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
2. Strony zgodnie oświadczają, że z uwagi na fakt zawarcia niniejszej umowy w formie elektronicznej 

za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstały w ten sposób dokument 
elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły oświadczenia woli w nim zawarte, 
zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego (późniejszego) oświadczenia woli o jej zawarciu 
przez umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron. 

 
 
 
 
 
........................................                                                                                       .................................... 

Zamawiający                                               Wykonawca 

 

 

 


