
 

1 

   

 

U M O W A 

 

 

zawarta w dniu ……………..2018 r. w Rybczewicach pomiędzy:  

Gminą Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach Drugich 119, 21-065 Rybczewice  

NIP: 712-292-64-46, REGON: 431020003  

reprezentowaną przez:  

Elżbietę Masicz – Wójta Gminy Rybczewice  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Józefa Smarzaka  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a…………………………………., NIP ……………….., Regon ………………………, 

reprezentowanym przez: ………………………………….., zwanym dalej w treści umowy 

„Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn. „Utworzenie infrastruktury społecznej  

w gminie Rybczewice poprzez modernizację pomieszczenia świetlicy OSP Rybczewice wraz  

z wyposażeniem” – zadanie nr II pn. „Zakup wyposażenia świetlicy”  Zamówienie jest realizowane w 

ramach ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na  

 

1. Zakup wyposażenia świetlicy 

W zakres usługi wchodzi zakup i dostawa: 

• talerze deserowe – kolor biały, średnica 19-19,5 cm, szkło hartowane, z możliwością  stosowania  

w kuchenkach mikrofalowych i zmywarkach-  50 szt. 

• talerze głębokie - kolor biały, średnica 22-23 cm, szkło hartowane, z możliwością stosowania  

w kuchenkach mikrofalowych i zmywarkach - 50 szt. 

• talerze płaskie duże - kolor biały, średnica 22,5-25 cm, szkło hartowane, z możliwością stosowania  

w kuchenkach mikrofalowych i zmywarkach-  50 szt. 

• salaterka – kolor biały, średnica 18 cm, szkło hartowane, z możliwością stosowania  

w kuchenkach mikrofalowych i zmywarkach- 10 szt. 

• salaterka – kolor biały, średnica 16 cm, szkło hartowane, z możliwością stosowania  

w kuchenkach  mikrofalowych i zmywarkach - 10 szt. 

• salaterka – kolor biały, średnica 12 cm, szkło hartowane, z możliwością stosowania  

w kuchenkach mikrofalowych i zmywarkach - 10 szt. 

• cukiernica - kolor biały, średnica 11 cm, wysokość 12 cm, z pokrywką, szkło hartowane,  

z możliwością mycia w zmywarce- 10 szt. 

• widelce obiadowe o długości ok. 19 cm, wykonane ze stali nierdzewnej- 50 szt. 

• łyżki stołowe o długości ok. 19 cm, wykonane ze stali nierdzewnej, -50 szt. 

• łyżeczki do kawy/herbaty o długości ok. 14 cm, wykonane ze stali nierdzewnej- 50 szt. 

• noże stołowe z ząbkami o długości ok. 22 cm, wykonane ze stali nierdzewnej- 50 szt. 

• widelczyki do ciasta o długości ok. 14 cm, wykonane ze stali nierdzewnej- 50 szt. 

• łyżka wazowa, wykonana ze stali nierdzewnej, -  3 szt. 

• łopatka kuchenna, wykonana ze stali nierdzewnej, - 3 szt. 

• łyżka cedzakowa, wykonana ze stali nierdzewnej, - 2 szt. 

• deska do krojenia o wymiarze ok. 35 x 20 cm, wykonana ze szkła hartowanego, - 5 szt. 
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• kubki, hartowane szkło, kolor biały, z możliwością mycia w zmywarkach i stosowania  

w  kuchenkach mikrofalowych, - 50 szt. 

• czajnik elektryczny, o mocy min. 2000W, pojemność 1,7 l, kolor biały, - 1 szt. 

• flaczarki, kolor biały, średnica ok. 10 cm, wysokość min. 5 cm, szkło hartowane z możliwością mycia 

w zmywarce i stosowania w kuchence mikrofalowej, - 50 szt. 

• garnek z pokrywką średnica 28-30 cm, pojemność 10-11 l, wykonany ze stali nierdzewnej, -  

2 szt. 

• garnek nierdzewny z pokrywką, średnica 24 cm, pojemność 6-7 l, wykonany ze stali nierdzewnej,  - 2 

szt. 

• komplet garnków 12 cz., garnki wykonane ze stali nierdzewnej, garnek duży z pokrywką  

o pojemności ok. 8 l, garnek średni z pokrywką o pojemności ok. 4 l, garnek mały z pokrywką o 

pojemności ok. 3 l, garnek mały z pokrywką o pojemności ok. 2 l, patelnie ceramiczne: patelnia z 

pokrywką o średnicy 26cm, patelnia z pokrywką o średnicy 28 cm – 1 kpl. 

• serwetnik, wykonany ze stali nierdzewnej, - 10 szt. 

• patera na ciasto i owoce, trzystopniowa, wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary ok.: wysokość - 42 

cm, średnica - 26 cm, -  10 szt. 

• szklanki do zimnych napojów bez uchwytów, szkło hartowane, przezroczyste, poj. 250 ml,  

- 50 szt. 

• taca drewniana, wymiary ok. 30 x 40 cm,  - 10 szt. 

• świecznik szklany na jedną świecę, szkło hartowane, przezroczyste, wysokość ok. 25 cm –  

5 szt.,  

• świecznik szklany na jedną świecę, szkło hartowane, przezroczyste, wysokość ok 20 cm – 5 szt.,  

• świecznik szklany na jedną świecę, szkło hartowane, przezroczyste, wysokość ok 15 cm – 5 szt. 

• obrus o wymiarach 250 x 170 cm, kolor biały, plamoodporny, - 5 szt. 

• bieżnik o wymiarach 250 x 40 cm, kolor do ustalenia, plamoodporny, -5 szt. 

• barek na kółkach prostokątny z min. 2 półkami (drewno/metal) o wymiarach ok. : szerokość - 40 cm, 

długość - 60 cm, wysokość - 45 cm, kolor do ustalenia, -1 szt. 

• filiżanka do kawy ze spodkiem, szkło hartowane, kolor biały, poj. 200 ml, -50 szt. 

• talerzyk na ciasto, szkło hartowane, kolor biały, średnica ok. 15 cm, -50 szt. 

• warnik do wody z tacką ociekową, o mocy min. 2400W, poj. ok. 10 l, stal nierdzewna inox  

z dodatkami z tworzywa sztucznego, -1 szt. 

• dzbanek szklany z rączką, szkło hartowane, przezroczyste, poj. 1,3 l, - 20 szt. 

• nóż kuchenny do pieczywa, dł. ok. 19.5 cm, ze stali nierdzewnej- 2 szt.,  

• nóż do ciasta, dł. ok. 25-30cm,  ze stali  nierdzewnej- 2 szt.,  

• nóż do obierania warzyw/owoców, dł. ok. 11 cm, ze stali nierdzewnej- 2szt. 

• naczynie żaroodporne z pokrywą, szkło hartowane, poj. 7 l, - 2 szt. 

• zestaw do przypraw na stół, 5 pojemników, szkło hartowane, przezroczyste, dodatki z tworzywa 

sztucznego, stelaż ze stali nierdzewnej, - 10 szt. 

• półmisek na wędlinę, szkło hartowane, kolor biały, wymiary ok. 35 x 25 cm, -10 szt. 

• koszyk na pieczywo ze stali nierdzewnej, wymiary ok. 28 x 20 cm, głębokość 6-8 cm, -10 szt. 

• stojak na ręczniki papierowe, wysokość ok. 29 cm, wykonany ze stali nierdzewnej, - 2 szt. 

• tarka do warzyw, 4 stronna, wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary ok. 9 x 6,5 x 20 cm, - 

2 szt. 

• pucharek do deserów, szkło hartowane, przezroczyste, pojemność ok. 250 - 300 ml, - 50 szt. 

• wieszak na ubrania, stojący, stal, kolor do uzgodnienia, min. 10 uchwytów na ubrania, 1 uchwyt na 

parasolki, wymiary ok.: wysokość 187 cm, średnica podstawy 62 cm, -7 szt. 

• łyżka kuchenna, wykonana ze stali nierdzewnej, -3 szt. 

• łopatka/szpatułka silikonowa z metalową rękojeścią lub drewniana, dł. ok. 25 cm, -5 szt. 

• łyżeczka do cukiernicy, wykonana ze stali nierdzewnej, dł. ok. 14 cm, - 10 szt. 

• widelec do mięs, wykonany ze stali nierdzewnej, dł. ok. 20 cm, -12 szt. 
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• łopatka do ciasta, wykonana ze stali nierdzewnej, dł. ok. 24 cm, - 10 szt. 

• tłuczek/ubijak do ziemniaków, wykonany ze stali nierdzewnej, dł. ok. 30 cm, - 1 szt. 

• tłuczek do mięsa, wykonany ze stali nierdzewnej, dł. ok. 24 cm, - 1 szt. 

§ 2 

Strony ustalają, że Wykonawca rozpocznie pracę po 21 października 2018 r., a zakończy po dokonaniu 

odbioru końcowego i rozliczeniu inwestycji (data zakończenia inwestycji: do 31 maja 2018 r.) oraz 

protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnych usterek.  

 

§ 3 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich działań 

i metod pracy. 

2. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo w miejscu, gdzie prowadzona usługa przez cały okres 

wykonywania usługi dla swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego, stron trzecich. 

3. Wykonawca na własny koszt usunie z miejsca prowadzonej usługi śmieci i odpady. 

4. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu na składowanie materiałów. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zaangażować odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniający 

należyte i terminowe wykonanie usługi. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania prac podczas 

obecności na terenie, gdzie odbywać się będą prace nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które 

je zaangażowały. 

 

§ 4* 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci - ...................................., na zasoby którego Wykonawca 

powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego doświadczenia zrealizuje przedmiot umowy  

w zakresie ..................................... . 

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ...........................,  

z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 

podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca może zostać zwolniony z zastąpienia tego 

podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, że wykonawca samodzielnie spełnia warunek 

udziału w postępowaniu, przy wykazaniu spełniania którego powoływał się na zasoby podmiotu 

trzeciego, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez 

Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających zapłatę 

przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany 

umowy w tym zakresie. 

§ 7.1* zostanie usunięty z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych 

podmiotów na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na prace instalacyjne 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace instalacyjne, jest 

obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo (dotyczy prac instalacyjnych) 

powinien spełniać następujące wymagania: 

1) umowa ma mieć formę pisemną, 

2) umowa ma być zgodna z prawem, w szczególności z przepisami kodeksu cywilnego  

i ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3) umowa ma dokładnie określać zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz 

termin ich wykonania, 

4) umowa nie może zawierać terminu zapłaty faktury dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu prac 

instalacyjnych zestawów solarnych, 

5) umowa nie może wyłączać odpowiedzialności głównego wykonawcy przed zamawiającym za 

wykonanie całości zamówienia, także tych części, wykonanych przez podwykonawców, 

6) umowa ma zawierać warunek zaakceptowania jej przez zamawiającego na zasadach wynikających 

z umowy zamawiającego z wykonawcą, 

7) umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z umową zawartą pomiędzy zamawiającym  

a wykonawcą, 

8) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności 

od wykonawcy od zapłaty przez zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 

prac wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot 

zabezpieczenia przez wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez 

zamawiającego wykonawcy, 

9) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę  

i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych  

i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. 

W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi wykonawca 

zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.  

6. Zamawiający, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace instalacyjne.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na prace przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace instalacyjne w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

Wraz z kopią umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub 

inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 

zawierających umowę w imieniu podwykonawcy. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace instalacyjne, może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do instalacji przez 

podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace. Niezgłoszenie, w formie pisemnej, 

sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace instalacyjne, w 

ww. terminie, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest 

usługa, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie,  

o którym mowa w zdaniu pierwszym.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4, zamawiający informuje o tym odpowiednio wykonawcę, podwykonawcę lub 
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dalszego podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 3–12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, jeżeli jego 

sprzęt techniczny albo osoby i kwalifikacje, którymi on dysponuje, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie dają rękojmi należytego wykonania części 

zamówienia powierzonego podwykonawcy. 

14. Ogólna wartość umów z podwykonawcami nie może przekroczyć kwoty wynikającej z niniejszej 

umowy. 

§ 6. 

1. Uznaje się, iż Wykonawca przed złożeniem oferty uzyskał potrzebne informacje dotyczące warunków 

terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj prac oraz materiałów niezbędnych do wykonania 

i zakończenia prac oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności i innych 

okoliczności, jakie mogą mieć wpływ lub mogły dotyczyć oferty przetargowej.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustaliły na podstawie 

ceny ofertowej Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do należytego 

wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego  

w § 7 umowy.  

5. Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia  

i zawiera wszystkie koszty w tym koszty uzgodnień, ewentualnych dodatkowych ekspertyz i opinii. 

6. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

§ 7. 

Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………… zł brutto 

(słownie: ………………………………………………… ). 

 

 

§ 8 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7, płatne będą fakturami częściowymi za wykonane etapy, 

proporcjonalnie do zaawansowania usługi. 

2. Podstawą do wystawienia faktur będą częściowe/końcowy protokół odbioru usługi. 

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych  

i faktury końcowej. Wykonawca ma możliwość składania faktur częściowych, nie częściej niż 1 raz 

na kwartał. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze 

końcowym robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru i nie może być mniejsza niż 20% 

wartości wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy. 

4. Faktura końcowa zostanie wypłacona po dokonaniu odbioru końcowego zadania  

i wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy. 

5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie ponoszone przez Wykonawcę wydatki związane  

z wykonywaniem przedmiotu umowy, łącznie z udziałem w przeglądach gwarancyjnych 

organizowanych w okresie rękojmi lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę usługi (maksymalny 

okres gwarancji i rękojmi to 5 lat). 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 7 na podstawie faktur wystawionych 

przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy przez Zamawiającego przelewem 

na konto Wykonawcy nr ………………………………………………………. (nazwa banku) w 

terminie do … dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego. 
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§ 9 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do działań Wykonawcy w formie pisemnej, 

faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do uwag 

Zamawiającego w zakresie i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Wykonawca oraz osoby określone w § 4 ust. 3 i 4 niniejszej umowy zobowiązane są do posiadania, 

przez cały okres trwania umowy ważnego zaświadczenia o wpisie na listę właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę lub osoby określone w § 4 ust. 3 i 4 obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 11 

1. Wykonawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę w przypadku nie rozpoczęcia robót, nad 

którymi wykonawca ma pełnić nadzór, w ciągu jednego miesiąca, licząc od daty podpisania niniejszej 

umowy albo przerwy w nadzorowanych robotach trwającej ponad jeden miesiąc (za wyjątkiem 

przerw spowodowanych warunkami atmosferycznymi) za uprzednim 7-dniowym wypowiedzeniem. 

2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z naruszeniem obowiązujących 

przepisów lub/i postanowień niniejszej umowy. 

3. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 7. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opóźnienie w podjęciu wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w 

wysokości 0,2% wynagrodzeni ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7, za każdy dzień 

opóźnienia, 

b) za niewypełnianie obowiązków inspektora nadzoru lub ich przerwanie albo skierowanie 

innych osób niż wskazane w umowie w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy 

stwierdzony dzień lub przypadek niewypełnienia obowiązków. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie należnych kar z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

6. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

poniesie szkodę przewyższającą wysokość kar umownych to Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

szkodę w pełnej wysokości. 

 

§ 12 

1. Wykonawca może proponować zmianę osób, które będą wykonywać zamówienie wskazanych w § 4 

ust. 3 i 4 niniejszej umowy. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, jeżeli uzna i wykaże, że osoba ta nie 

wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa, względnie współpraca pomiędzy tą osobą z pracownikami nie układa się dobrze, co może 

spowodować lub powoduje nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę. 

3. W przypadku zmiany osoby, nowa osoba musi spełniać wymagania określone w zapytaniu 

ofertowym. 

4. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywanej pracy oraz jej jakość  

i upoważnia do wykonywania tych czynności swojego przedstawiciela w osobie 

……………………………… tel. ……………………………… 

5. Do utrzymywania kontaktów z Zamawiającym i udzielenia mu informacji i wyjaśnień  

w zakresie realizacji obowiązków umowy Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela  

w osobie ……………………………….. tel. …………………………… 
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§ 13 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach: 

1) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian będzie następstwem zmian umowy  

z Wykonawcą usługi, 

2) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku opóźnienia w realizacji umowy przez 

wykonawcę usługi, 

Wydłużenie czasu wykonania umowy nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki 

podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do 

wprowadzonej zmiany wysokości stawki VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

będzie dokonana w oparciu o dane dotyczące ceny ofertowej w rozbiciu na cenę netto i VAT, które 

wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty  

w przypadkach, gdy: 

1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 

nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, w sposób 

wynikający z aneksu/aneksów do umowy o dofinansowanie, 

2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w sposób wynikający ze 

zmian regulaminów, instrukcji, innych przepisów obowiązujących beneficjentów środków 

zewnętrznych, 

3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących projektu. 

3. Wykonawca nie ma prawa wykonać cesji przeniesienia bądź obciążania swoich praw lub 

obowiązków wynikających z umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawa 

zamówień publicznych, przepisy ustawy Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi i przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 15 

Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wynikać  

w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, sądem właściwym 

będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy. 

§ 14 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 

Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:  

  


