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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) 

w zakresie części 1, 2, 3 i 5  

 

zawarta w dniu ………………………………… roku w Toruniu pomiędzy: 

Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu, Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń, wpisanym do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Kujawsko - Pomorskie pod numerem EK II 

4011/07/99, NIP: 956 00 07 858, REGON: 871233617, reprezentowanym przez: Dyrektora Teatru 

Renatę Derejczyk, zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

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

………… zwanym dalej Wykonawcą.  

 

Podstawą zawarcia Umowy jest wybór oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 

r., poz. 1129 z późn. zm.) - dalej „Pzp” (nr sprawy TH/ZP/2/2022). 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy (zwanej dalej „Umową”) zgodnie  

z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa systemów: 

nagłośnieniowego, interkomowego, pętli indukcyjnych wraz z montażem” (TH/ZP/2/2022), 

zwaną dalej „Ofertą Wykonawcy”,  stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Przedmiotem Umowy jest dostawa sprzętu i urządzeń (wraz z kompletem akcesoriów 

niezbędnych do ich działania i użytkowania, a także wymaganą dokumentacją techniczną), 

stanowiących części składowe następujących systemów (zwanych dalej łączenie „Systemami” lub 

z osobna „Systemem”): 

1) wielostrefowego systemu nagłośnieniowego dużej sceny,  

2) wielostrefowego systemu nagłośnieniowego małej sceny, 

3) systemu interkomowego dużej i małej sceny, 

4) pętli indukcyjnej dużej i małej sceny, portierni, biura obsługi widzów i kasy biletowej. 

3. Wymagania dla Systemów określone zostały odpowiednio: 

1) dla Systemu określonego w ust. 1 pkt 1)  w załączniku nr 2 do Umowy odpowiadającemu 

Opisowi przedmiotu zamówienia (OPZ) dla części 1, tj. treści załączników nr 1.1.F – 1.1.G  do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) w postępowaniu określonym w ust. 1  

z uwzględnieniem rozwiązań oferowanych przez Wykonawcę; 

2) dla Systemu określonego w ust. 1 pkt 2)  w załączniku nr 3 do Umowy odpowiadającemu 

Opisowi przedmiotu zamówienia (OPZ) dla części 2, tj. treści załączników nr 1.2.A – 1.2.B  do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) w postępowaniu określonym w ust. 1  

z uwzględnieniem rozwiązań oferowanych przez Wykonawcę; 
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3) dla Systemu określonego w ust. 1 pkt 3)  w załączniku nr 4 do Umowy odpowiadającemu 

Opisowi przedmiotu zamówienia (OPZ) dla części 3, tj. treści załączników nr 1.3.A – 1.3.B  do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) w postępowaniu określonym w ust. 1  

z uwzględnieniem rozwiązań oferowanych przez Wykonawcę; 

4) dla Systemu określonego w ust. 1 pkt 4)  w załączniku nr 5 do Umowy odpowiadającemu 

Opisowi przedmiotu zamówienia (OPZ) dla części 5, tj. treści załączników nr 1.5  do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) w postępowaniu określonym w ust. 1  

z uwzględnieniem rozwiązań oferowanych przez Wykonawcę 

4. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostawy Systemów oraz 

ich konfiguracji, montażu i uruchomienia we wskazanych w ust. 2 pomieszczeniach Teatru im. 

Wilama Horzycy usytuowanych w budynku położonym przy Placu Teatralnym 1 w Toruniu, według 

uzgodnionego wcześniej projektu warsztatowego. Wykonawca zobowiązany jest również do 

przeprowadzenia szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego, a w przypadku Systemu 

określonego w ust. 3 pkt 1) również zapewnienia wsparcia technicznego podczas 4 prób trwających 

4 godziny każda. 

5. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach: 

1) dostawa i montaż Systemów (potwierdzone protokołem przekazania) do dnia 26 sierpnia 2022 

r., przy czym rozpoczęcie realizacji Umowy może nastąpić najwcześniej od dnia 1 sierpnia 2022 

r.; 

2) szkolenia  personelu (potwierdzone protokołem odbioru) w uzgodnionych z Zamawiającym 

dniach i godzinach przypadających w okresie od dnia 29 sierpnia 2022 r. do dnia 3 września 

2022 r.; 

3) wsparcie techniczne w czasie testowania Systemów (potwierdzone protokołem uruchomienia)   

w uzgodnionych z Zamawiającym dniach i godzinach przypadających w okresie od dnia  

5 września 2022 r. do dnia 11 września 2022 r. 

 

§ 2 

1. Wykonawca  oświadcza, że wszystkie urządzenia i sprzęt wchodzące w skład dostarczanego 

Systemu będą fabrycznie nowe, bez wad i uszkodzeń. Wraz ze sprzętem i urządzeniami Wykonawca 

przekaże wymaganą przepisami dokumentację techniczną oraz dokumenty wskazujące datę 

zakończenia okresu gwarancji oraz dane kontaktowe do serwisu.  

2. Realizacja dostawy i montaż Systemów, przeprowadzenie szkoleń pracowników oraz realizacja 

wsparcia technicznego potwierdzone zostaną protokolarnie. Do podpisania protokołów 

przekazania, odbioru i uruchomienia upoważnione są osoby wskazane w § 9 ust. 1 Umowy. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Umowy Wykonawcy przysługuje łączne 

wynagrodzenie w wysokości:  ………………… zł brutto (słownie: …………………………………), w tym 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne jednorazowo w terminie do 21 dni od daty 

podpisania przez strony odpowiednio: protokołu uruchomienia (w przypadku przedmiotu 

określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy) albo protokołu odbioru (w przypadku przedmiotu 
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określonego w § 1 ust. 2 pkt 2-4) Umowy) po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. W przypadku 

wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie 

podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa  

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 

poz. 685), Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku ujawnionego  

w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb 

płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 Umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)  

i posiada NIP: 956 00 07 858. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

(VAT) i posiada NIP: ……. 

 

§ 4 

1. Na dostarczony System Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcznej gwarancji liczonej 

od dnia podpisania odpowiednio: protokołu uruchomienia (w przypadku przedmiotu 

określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy) albo protokołu odbioru (w przypadku przedmiotu 

określonego w § 1 ust. 2 pkt 2-4) Umowy). 

2. Zgłoszenie wad lub usterek następować będzie na formularzu zaproponowanym przez 

Wykonawcę na dane kontaktowe serwisu wskazane przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. 

3. Otrzymanie zgłoszenia wady lub usterki zostanie każdorazowo niezwłocznie potwierdzone  

z zaznaczeniem daty i godziny otrzymania zgłoszenia.  

4. Czas reakcji serwisu na otrzymane zgłoszenie wady lub usterki nie będzie dłuższy niż 24 godziny 

licząc od przekazania zgłoszenia.  

5. Czas naprawy gwarancyjnej nie będzie dłuższy niż 14 dni licząc od daty zgłoszenia.  

6. Naprawy gwarancyjne powinny odbywać się w lokalu Zamawiającego. W przypadku braku 

możliwości naprawy w lokalu Zamawiającego, Wykonawca dokona na własny koszt odbioru 

wadliwego urządzenia w celu przekazania go do serwisu i zwrotu do lokalu Zamawiającego. 

Przekazanie urządzenia do serwisu i jego zwrot zostanie każdorazowo protokolarnie 

potwierdzone. 

7. W przypadku wadliwego działania tego samego urządzenia po 3 naprawach gwarancyjnych, bez 

względu na rodzaj i powtarzalność danej wady, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany 

wadliwego urządzenia na fabrycznie nowe o parametrach nie gorszych niż posiadało urządzenie 

wymieniane.  

8. Naprawa podzespołów stanowiących nośniki danych odbywać się będzie wyłącznie w lokalu 

Zamawiającego i pod jego kontrolą.  

9. W przypadku gdy naprawa nośników danych będzie niemożliwa, Wykonawca zobowiązuje się 

wymienić wadliwy element na nowy.  
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10. Uprawnienia wynikające z tytułu gwarancji jakości nie wyprzedzają, ani nie wyłączają uprawnień 

Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający może swobodnie 

dokonywać wyboru podstawy dochodzenia roszczeń (tj. tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za 

wady). 

11. W przypadku nie podjęcia naprawy gwarancyjnej lub naprawy w ramach rękojmi, w terminie  

o którym mowa w ust. 4 Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

§ 5 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia 

przewidzianej Umową: ……………………………………………  

lub  

Na etapie złożenia oferty Wykonawca oświadczył, że całość zamówienia objętego Umową 

zrealizuje własnymi siłami, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca może zgłosić Podwykonawcę na etapie realizacji Umowy poprzez pisemne 

oświadczenie złożone Zamawiającemu. W przypadku zgłoszenia Podwykonawcy na etapie 

realizacji Umowy, stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten 

realizuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z Umową lub przepisami prawa. 

4. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu Umowy w określonym zakresie 

Podwykonawcom, Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne 

działania i zaniechania.  

5. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany  

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca może zmienić podwykonawcę na etapie realizacji Umowy, w stosunku do 

oświadczenia złożonego w Ofercie Wykonawcy, wówczas Strony dokonają stosownej zmiany  

w treści Umowy. 

7. Zgłoszenie nowego Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2 nie powoduje zmiany Umowy. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają kary umowne przysługujące Zamawiającemu w następujących przypadkach: 

1) niewykonania przez Wykonawcę Umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy; 

2) zwłoki w wykonaniu Umowy w terminach określonych w § 1 ust. 5 Umowy, wynikającej 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień zwłoki; 

3) zwłoki w reakcji serwisu na zgłoszenie wady lub usterki - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 50,00 zł. za każdą godzinę zwłoki względem terminu  ustalonego 

w § 4 ust. 4 Umowy; 
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4) zwłoki w zakończeniu naprawy gwarancyjnej - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki względem terminu  ustalonego w § 4 

ust. 5 Umowy. 

2. Naliczone kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, z wyłączeniem 

sytuacji przewidzianych w art. 15 r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. 

zm.), tj. gdy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał 

jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy o ile zdarzenie, 

w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 

3. Strony wyrażają zgodę na potrącenie – także przed terminem ich wymagalności – wierzytelności 

Zamawiającego z tytułu kary umownej z każdą wierzytelnością Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia za realizację umowy. Potrącenie jest skuteczne  

z chwilą złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu (potrącenie 

umowne).  

4. Na naliczoną karę umową Zamawiający każdorazowo wystawi notę obciążeniową. 

5. W przypadku, gdy wysokość kary umownej przewyższa kwotę wynikającą z faktury, różnicę 

pomiędzy notą obciążeniową a fakturą Wykonawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek 

Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej. 

6. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie wykluczają prawa żądania zapłaty 

odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej 

kary umownej. 

7. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest 

niezależne od siebie, z zastrzeżeniem, iż limit kar umownych (łączna maksymalna wysokość kar 

umownych), jakich Zamawiający  może żądać z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej 

Umowie, wynosi 50 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

 

§ 7 

1. Żadna ze Stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkodę, koszty lub wydatki 

powstałe w wyniku lub w związku z opóźnieniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem 

Umowy, jeżeli nastąpiło to w związku z zaistnieniem okoliczności siły wyższej. W takim przypadku 

żadna ze Stron nie może także naliczyć kar umownych. 

2. Siła wyższa w rozumieniu niniejszej umowy oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub 

zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Stron, uniemożliwiające 

którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych Umową, 

nie wynikające z błędu lub zaniedbania Stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo 

dołożenia wszelkiej należytej staranności a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof 

przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, wyjątkowo 

intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie 

można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, żałoba 
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narodowa, epidemia, zagrożenie epidemiologiczne lub kwarantanna itp.) lub wydane przez organy 

władzy publicznej na skutek zaistnienia tych zdarzeń rozporządzenia, zarządzenia, decyzje lub inne 

akty.  

3. Strona Umowy stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą Stronę 

Umowy o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz 

przewidywanych konsekwencjach, jak również podjąć działania w celu zminimalizowania 

możliwych szkód. 

4. Strona Umowy powołująca się na okoliczność siły wyższej powinna udokumentować jej zaistnienie 

(o ile jest to obiektywnie możliwe). W przypadku wystąpienia siły wyższej każda ze stron jest 

uprawniona do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie do 5 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o okolicznościach siły wyższej. 

§ 8 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca w celu zabezpieczenia wykonania Umowy w zakresie 

określonym w § 1 ust. 2 pkt 1) i 3) Umowy przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp 

w wysokości 5% Ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę w wysokości ………………. zł.  (słownie: 

……………………………………………. i …/100). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………………………………...  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie obowiązywania rękojmi 

za wady fizyczne (tj. przez okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołów odpowiednio 

odbioru lub uruchomienia). Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na 

moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

7. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona  

w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołów, o których mowa w ust. 6). 

8. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona nie później niż w 

15 dniu po upływie tego okresu. 

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod 

warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  

i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa  

w ust 7 i 8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

13. W przypadku wystąpienia wad lub usterek podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia 

będzie protokół ich usunięcia.  

14. W przypadku wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego Podwykonawcy, 

dalszego Podwykonawcy, usługobiorców oraz innych osób trzecich związanym z realizacją 

Umowy, zwrot zabezpieczenia w wysokości równej spornej kwocie zostaje zatrzymany na czas 

wyjaśnienia powyższych okoliczności lub postępowania sądowego do czasu prawomocnego 

zakończenia tego postępowania.  

15. Jeżeli zgłoszone roszczenie spowoduje zobowiązanie do zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

podmiotów wskazanych w ust. 14 spornej kwoty, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia 

spornej kwoty z zabezpieczenia przedmiotowej należności bez konieczności uzyskania zgody 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

16. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

Zabezpieczenia. 

17. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 16 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 

dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia  

z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

18. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 

w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

 

§ 9 

1. Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz stwierdzenia 

prawidłowości wykonania umowy jest ……………………….., tel.  ………………….., e-mail: …………… lub 

inna osoba wskazana przez Zamawiającego. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy. 
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2. Osobą upoważnioną w imieniu Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest 

…………………………………….. , tel. ………………………………………., e-mail: ………………………………… 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 9 ust. 1. 

4. Udostępnienie danych osobowych swoich pracowników lub współpracowników stronie drugiej 

następuje celem zapewnienia komunikacji między pracownikami odpowiedzialnymi za 

współpracę przy realizacji przedmiotowej umowy. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy mogą być wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej  

z okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz ust. 2 ustawy Pzp  oraz w sytuacji 

zmiany lub rezygnacji Podwykonawców wskazanych w ofercie:  

1) będących jednocześnie podmiotem udostępniającym zasoby Wykonawcy jest możliwa 

wyłącznie wtedy jeśli zaproponowany Podwykonawca lub sam Wykonawca wykaże, że 

zgodnie z treścią SWZ:  

a) spełnia określony warunek udziału w postępowaniu,  

b) nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z postępowania. 

2) niebędących podmiotem udostępniającym zasoby w przypadku kiedy z uzasadnionych przez 

Wykonawcę przyczyn osoby te nie są w stanie wziąć udział w realizacji zamówienia. 

3. Katalog zmian określonych w ust. 2 określa zmiany, na które Strony mogą wyrazić zgodę nie 

stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

4. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca.  

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do skorzystania z przesłanek dotyczących zmiany 

Umowy, o których mowa w ust. 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej 

Umowie, zobowiązany jest do przekazania upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego 

wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę do żądania takiej zmiany. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5 

wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie 

zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 

zmiany. 

8. Po stronie Zamawiającego wniosek o zmianę może zgłosić osoba wskazana w Umowie do 

nadzoru nad jej realizacją. Wniosek taki jest podstawą do przygotowania aneksu. 

9. Strony postanawiają, że zawarte w Umowie informacje niezbędne do sprawnej realizacji 

postanowień Umowy, jednak takie, które w okresie realizacji Umowy mogą ulegać zmianie 

z przyczyn niezależnych od Stron lub w związku z optymalizacją realizacji Umowy (np. dane 

teleadresowe, kontaktowe, adresy internetowe, procedury w zakresie współpracy między 
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Stronami), opracowane przez Strony umowy, aktualizowane są na bieżąco i nie wymagają 

zachowania  formy pisemnej.  

 

§ 11 

1. Pod pojęciem Umowy należy rozumieć niniejszy dokument, wraz z kompletem załączników, 

które stanowią jej integralną część.  

2. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

3. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie 

mnogiej i odwrotnie, chyba że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.  

4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

1) Umowa; 

2) wyjaśnienia i zmiany do treści dokumentacji postępowania wskazanego w § 1 ust. 1 

Umowy; 

3) treść dokumentacji postępowania wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy; 

4) Oferta Wykonawcy.  

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa  

w ust. 4 Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie 

występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności 

zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 4. 

6. W zakresie nieuregulowanym dokumentem wyższej rangi, wskazanych w ust. 4 zastosowanie 

mają przepisy określone w pozostałych dokumentach.  

7. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane  

w języku polskim. 

8. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

9. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy:  

1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 

1129 z późn. zm.),  

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. 

zm.); 

3) 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 (tj. Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm.). 

10. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej 

Umowy oraz które udostępnił  Zamawiającemu. 

11. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
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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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej 

Umowy oraz które udostępnił  Wykonawcy. 

12. Strony zobowiązują się do przestrzegania i stosowania regulacji dotyczących powierzania danych 

osobowych przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. 

13. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony oddają pod orzecznictwo właściwego 

dla Zamawiającego sądu powszechnego.  

 

§ 12 

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy.  

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 

przez cały czas trwania Umowy. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii Umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania 

przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich części 

Przedmiotu umowy w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum  

w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych 

Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 

 

§ 13 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie  wypełniania 

warunków umowy. 

2. Wymienione w treści Umowy załączniki stanowią jej integralną część. 

3. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 
 

.................................      ................................. 
                                 Zamawiający                           Wykonawca 
 
 
 
 
 
*  Niepotrzebne skreślić  


