
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ 

UMOWA 

 

zwana dalej: „Umową”, zawarta dnia ………….2021 roku w Ostrowi Mazowieckiej, pomiędzy: 

 

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) z siedzibą w Ostrowi 

Mazowieckiej, adres: ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, wpisanym do rejestru instytucji 

kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 115/2019, 

posiadającym numer NIP 759-174-42-90, REGON 365451850, 

reprezentowanym przez: Karola Madaja– Dyrektora 

zwanego dalej: „Zamawiającym”, 

a: 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

zwanego dalej „Wykonawcą", 

 

łącznie zwanych „Stronami” 

 

została zawarta umowa (dalej zwaną: „Umową”) na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

pisemnej oferty Wykonawcy z dnia ________, złożonej w postępowaniu o udzielanie zamówienia 

publicznego sprawa nr ………………, zrealizowanym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie 

z Ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 

zm.) zwaną dalej „Pzp”, o następującej treści: 

 

§ 1 

1.  Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego pisemnej 

oferty Wykonawcy z dnia ……..r., złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr …….. na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem i 

udzieleniem licencji na dostarczone oprogramowanie (dalej również: „Sprzęt multimedialny”) 

opisanego w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, zrealizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z  ustawą z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 zezm.) zwaną dalej 

„Pzp”. 

2.  Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu oraz Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi 

integralną część niniejszej umowy. 

3.  Zamawiający dopuszcza sprzedaż i dostarczenia poszczególnych elementów Sprzętu 

multimedialnego na warunkach opisanych w niniejszej umowie z zastrzeżeniem, że termin 

realizacji całości umowy nie może przekroczyć terminu określonego w § 3 ust. 1 a wartość 

wypłaconego wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty określonej w § 4 ust. 1 

 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

1) Etap I: sprzedaż i dostarczenie (wniesienie, rozładunek, montaż) Sprzętu multimedialnego 

opisanego w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy i udzielenie licencji na dostarczone oprogramowanie, 



2) Etap II: podłączenie, uruchomienie i konfiguracja Sprzętu multimedialnego w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z projektem wykonawczym (Schematem 

Multimediów) -Załącznik 3 do Umowy oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi 

dostarczonego Sprzętu multimedialnego, 

3) Nieodpłatne wsparcie techniczne przez okres 12 miesięcy liczone od dnia odebrania prac 

instalacji sprzętu multimedialnego w Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi 

Mazowieckiej. Wsparcie techniczne będzie obejmowało tele-porady w liczbie 3 godzin w 

miesiącu oraz dwie wizyty w okresie 12 miesięcy od wdrożenia systemu multimedialnego 

w miejscu instalacji Sprzętu multimedialnego.  

2. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazane w treści niniejszej 

umowy obowiązki w tym przenieść na Zamawiającego własność Sprzętu multimedialnego 

określonego w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2, wykonać montaż oraz instalację  do 

niniejszej umowy, udzielić licencji na dostarczone oprogramowanie jak i świadczyć nieodpłatne 

wsparcie techniczne o jakim mowa wyżej.. 

3. Ponadto w ramach niniejszej umowy, Wykonawca - na swój koszt i własnym staraniem, 

zobowiązuje się do dostarczenia, wniesienia, ustawienia, rozładunku, montażu, podłączenia, 

uruchomienia i konfiguracji Sprzętu multimedialnego w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z projektem wykonawczym (Załącznik 3 do Umowy) oraz 

przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi dostarczonego Sprzętu multimedialnego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki wynikające z umowy według swojej 

najlepszej wiedzy i z zachowaniem najwyższej staranności ocenianej przy uwzględnieniu 

profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej działalności, na podstawie i zgodnie z 

postanowieniami umowy i załącznikami do niej, złożoną i zaakceptowaną przez Zamawiającego 

Ofertą Wykonawcy oraz wymaganiami mających zastosowanie przepisów prawa, stanowiskiem 

Zamawiającego i mającymi zastosowanie normami technicznymi. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy wykonaniu niniejszej 

umowy  i niezwłocznego informowania o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 

dochowanie terminu wykonania przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że może swobodnie dysponować Sprzętem multimedialnym, a 

przysługujące mu prawo własności Sprzętu multimedialnego jest wolne od wad prawnych i 

obciążeń, zaś Sprzęt multimedialny jest wolny od wad fizycznych oraz jest zgodny z zaleceniami, 

normami i wymaganiami techniczno - eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz że ma prawo wprowadzania Sprzętu do obrotu i udzielania licencji 

na dostarczone oprogramowanie. 

7. Dostarczony Sprzęt multimedialny powinien być w całości złożony i sprawdzony pod względem 

poprawności jego działania.  

8. Wykonawca zapewnia, że dostarczony do Zamawiającego Sprzęt multimedialny będzie 

fabrycznie nowy, nieużywany i zgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu umowy 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy a oprogramowanie fabrycznie nowe i wcześniej 

nieaktywowane na innym urządzeniu. 

9. Licencja na dostarczone oprogramowanie zostanie udzielona na warunkach, w tym polach 

eksploatacji umożliwiających korzystnie z dostarczonego oprogramowania i Sprzętu 

multimedialnego zgodnie z Umową i jego przeznaczeniem bez ograniczeń terytorialnych, na czas 

określony co najmniej 6 lat, a Wykonawca zapewnia, że po tym terminie nie zostanie 

wypowiedziana. 

10. Wraz ze Sprzętem multimedialnym wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszelkie dokumenty 

niezbędne do jego prawidłowej jego eksploatacji zgodnie z Umową i przeznaczeniem w języku 

polskim lub w innym języku za zgoda Zamawiającego, w szczególności instrukcje obsługi, 



dokumenty potwierdzające udzielenie licencji. Niedostarczenie tych dokumentów jest 

równoznaczne z niewykonaniem Umowy przez Wykonawcę.  

11. Wykonawca zapewnia, że udzielona Zamawiającemu w toku realizacji Umowy licencja na 

dostarczone oprogramowanie nie będzie naruszać praw osób trzecich ani nie będzie obciążona 

prawami osób trzecich w sposób uniemożliwiającymi Zamawiającemu korzystanie z tego 

oprogramowania zgodnie warunkami określonymi w Umowie i zgodnie z jego przeznaczeniem. 

12. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, w 

szczególności gdy oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy okażą się nieprawdziwe, 

Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 

postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania;  

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy w terminie do … dni 

(z oferty Wykonawcy) od daty zawarcia niniejszej umowy (Etap I). 

2. Wykonawca obowiązuje się do realizacji Etapu II przedmiotu zamówienia w terminie do …… 

dni od dnia złożenia zlecenia (z oferty Wykonawcy). 

3. Po zrealizowaniu przez Wykonawcę czynności i dopełnieniu wszystkich wymagań, o których 

mowa w § 2 oraz Załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu 

zamówienia i podpisze protokół odbioru. 

4. Dostawa będzie uznana za zrealizowaną dopiero po wykonaniu wszystkich czynności, o których 

mowa w § 2 i po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag lub zastrzeżeń. 

5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru bez uwag lub zastrzeżeń. 

6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są: 

a. ze strony Zamawiającego: …………., e-mail:…………, tel. ………………… 

b. ze strony Wykonawcy:….., e-mail:…., tel. … 

 Osoby te są uprawnione do podpisania protokołu odbioru oraz dokonywania zgłoszeń, o których 

mowa w §3 ust. 2. 

7. Zmiana osób wymienionych w ust. 5 powyżej nie stanowi zmiany umowy i do jej dokonania 

wystarczające jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. 

 

§ 4 

1. Wykonawca z tytułu należytego i terminowego zrealizowania Etapu I i Etapu II Umowy otrzyma 



łącznie wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą w wysokości: …………..zł brutto (słownie: 

………….i 00/100 złotych).  

2. Wykonawca z tytułu należycie i terminowo zrealizowanej Umowy (Etap I) otrzyma 

wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą w wysokości: …………..zł brutto (słownie: ………….i 

00/100 złotych). 

3. Wykonawca z tytułu należycie i terminowo zrealizowanej Umowy (Etap II) otrzyma 

wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą w wysokości: …………..zł brutto (słownie: ………….i 

10/100 złotych). 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu wypłacone będzie po dokonaniu odbioru 

przedmiotu zamówienia, podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez uwag lub zastrzeżeń, 

o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. Zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi 

w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

przelewem na rachunek bankowy znajdujący się w wykazie o, którym mowa w art. 96 b ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług o numerze ………………………………. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wynagrodzenia w częściach za sprzedaż i dostarczenie 

poszczególnych elementów Sprzętu multimedialnego. Postanowienia niniejszego paragrafu 

stosuje się. 

6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zaspokaja wszelkie roszczenia 

Wykonawcy związane z wykonaniem niniejszej umowy, w szczególności obejmuje sprzedaż i 

dostarczenie Sprzętu multimedialnego, udzielenie licencji na warunkach opisanych w Umowie 

oraz wykonywanie obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi i nie będzie podlegało 

podwyższeniu. Sprzedający nie będzie mógł powoływać się na pominięcie lub błąd w 

przekazanych mu przez Zamawiającego dokumentach w celu podwyższenia wynagrodzenia. 

8. W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku rozliczenia podatkowego, zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług Wykonawca na fakturze wskazuje w osobnej 

pozycji nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, jego 

wartość i nie wykazuje stawki i kwoty VAT, lecz zamiast tego umieszcza na niej adnotację 

„odwrotne obciążenie”. 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, w tym 

wady prawne przedmiotu umowy, na zasadach określonych w przepisach prawa w okresie 

równym okresowi gwarancji na Sprzęt multimedialny liczony od daty podpisania bez uwag i 

zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, w zakresie 

niewystępowania wad w przedmiocie umowy w okresie  zgodnie z ofertą Wykonawcy, z tym, że 

minimalny okres gwarancji jest wskazany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do Umowy i jest liczony od daty podpisania bez uwag i zastrzeżeń protokołu 

odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.  

3. Gwarancja obejmuje usunięcie wszelkich wad Sprzętu multimedialnego oraz wad w montażu 

poprzez naprawę Sprzętu multimedialnego w siedzibie Zamawiającego lub wymianę Sprzętu 

multimedialnego na nowy, wolny od wad. Czas naprawy lub wymiany, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym wynosi do 14 dni od dnia, w którym Zamawiający dokonał zgłoszenia złożonego 

telefonicznie, przesłanego pocztą elektroniczną do usunięcia wad w Sprzęcie multimedialnym 

poprzez naprawę wadliwego Sprzętu multimedialnego lub jego wymianę na nowy, wolny od wad. 

W przypadku braku możliwości naprawy, Sprzęt multimedialny zostanie wymieniony na wolny 

od wad w terminie do 14 dni liczonych od dnia dokonania ww. zgłoszenia. 



4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad w 

przedmiocie umowy poprzez, wedle wyboru Zamawiającego, naprawę lub wymianę Sprzętu 

multimedialnego na wolny od wad, a także poprawić i/lub naprawić wszelkie uszkodzenia 

spowodowane przez te wady. 

5. Termin gwarancji i/lub rękojmi biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. Jeżeli wady 

uniemożliwiają Zamawiającemu korzystanie z przedmiotu umowy w sposób określony w 

niniejszej umowie i jego przeznaczeniem, termin gwarancji i/lub rękojmi biegnie na nowo nie 

wcześniej niż od dnia uzyskania takiej możliwości po usunięciu wady.  

6. Gwarancji podlegają wszystkie elementy dostarczonego sprzętu multimedialnego. Do 

zachowania roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi wystarczające jest zgłoszenie Wykonawcy 

wystąpienia wad w okresie obowiązywania gwarancji/rękojmi 

7. O istnieniu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę wyznaczając 

jednocześnie termin jej usunięcia. 

8. Wykonawca bezzwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, o którym  mowa w ust. 7 powyżej 

zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wszelkich wad.  

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem. 

10. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może dokonać usunięcia wad w zastępstwie Wykonawcy i 

na jego ryzyko oraz obciążyć go kosztami. 

11. Jeżeli Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad, usunie wady w sposób nienależyty lub nie 

usunie wad w terminie Zamawiający ma prawo, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie Kodeksu cywilnego, usunąć wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskiwania jego zgody.  

12. W przypadku, gdy zaistniała wada zagraża życiu, zdrowiu bądź mieniu znacznej wartości 

Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, ma prawo usunąć wadę na koszt i 

ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania jego zgody. 

13. Usunięcie wad przez inny podmiot w trybie określonym powyżej nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązków z tytułu rękojmi i gwarancji. 

14. Wykonawca usuwa wady na własny koszt. 

15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z rękojmi za wady. 

16. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach prawa. 

17. Niezależnie od odpowiedzialności za usuniecie wady Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie szkody, które wystąpiły na skutek pojawienia się wady.  

18. Niezależnie od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje gwarancja 

udzielona przez producenta Sprzętu multimedialnego. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  

a) 20% wartości zamówienia tj. wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 

ust. 1 niniejszej Umowy- za niezrealizowanie niniejszej Umowy w zakresie dotyczącym 

dostarczenia Sprzętu multimedialnego oraz instalacji i montaży Sprzętu multimedialnego,  

b) 1 % wartości zamówienia, tj. wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 

ust. 1 niniejszej Umowy za nierealizowanie obowiązków z tytułu rękojmi lub/i gwarancji, 

z zastrzeżeniem lit. c) poniżej –za każdy przypadek naruszenia, 



c) 0,5% wartości zamówienia, tj. wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 

ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki – za nieterminowe wykonanie Umowy lub 

nieterminowe realizowanie obowiązków wynikających z rękojmi i/lub gwarancji oraz 

wsparcia technicznego, 

d) 5 % wartości zamówienia, tj. wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 

ust. 1 niniejszej Umowy – za każde inne niż ww. naruszenie niniejszej Umowy. 

2. Niezależnie od określonych powyżej kar umownych niewywiązanie się przez Wykonawcę z 

obowiązków wynikających z gwarancji i/lub rękojmi daje Zamawiającemu prawo powierzenia 

wykonania czynności objętych zakresem gwarancji i/lub  rękojmi osobom trzecim. Koszt 

czynności wykonanych przez osobę trzecią poniesie Wykonawca.   

3. Opóźnienie w wykonaniu zamówienia lub każdego z obowiązków wynikających z rękojmi i/lub 

gwarancji dłuższe niż 20 dni równoznaczne jest odpowiednio z niezrealizowaniem dostarczenia 

albo z nie zrealizowaniem obowiązków wynikających z gwarancji i/lub rękojmi; po upływie tego 

terminu Zamawiający przestanie naliczać kary umowne za nieterminowe realizowanie 

dostarczenia lub obowiązków wynikających z gwarancji i/lub rękojmi i niezależnie od kary  

za nieterminowe realizowanie dostarczenia lub obowiązków wynikających z gwarancji i/lub 

rękojmi obciąży Wykonawcę karą umowną za niewykonanie dostarczenia Sprzętu 

multimedialnego lub obowiązków wynikających z gwarancji i/lub rękojmi.  

4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy przekraczającego 30 dni odpowiednio od dnia upływu 

terminu dostarczenia lub terminu wykonania każdego z obowiązków wynikających z gwarancji 

i/lub rękojmi, Zamawiający, zachowując prawo do kar umownych, może od niniejszej Umowy 

odstąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia  w tym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia 

upływu odpowiednio każdego z tych terminów. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z 

przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym skutkuje naliczeniem kary umownej w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego  

z żądaniem zapłacenia kary.  

6. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 7 

Niezależnie od kar umownych określonych w § 6 Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekroczy 

wartość kar umownych. 

§ 8 

Zapłacenie lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia realizacji 

zamówienia oraz prawidłowego wykonania innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

§ 9 

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian 

postanowień Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania, w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z poniższych okoliczności: 

1) opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy, a wynikających z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, mających wpływ na wykonanie Umowy, 

2) działań osób trzecich uniemożliwiających lub wpływających na opóźnienie wykonanie 

przedmiotu Umowy, które to działania nie są zależne od którejkolwiek ze Stron; 

3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 



4) zmiany obowiązujących przepisów prawnych; 

5) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

6) niewykonania części prac przez Wykonawcę;  

7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 

8) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania usług, które nie wynika z okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy; 

9) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku gdy Zamawiający nie 

mógł takiej sytuacji przewidzieć lub ograniczenie takie jest wynikiem rezygnacji z części 

usług, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie Zamawiającego. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy o następującym zakresie 

i charakterze: 

1) wydłużenie terminów wykonania Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-

3 i 6-7; 

2) wynagrodzenia za wykonanie Umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 

(zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych), pkt 2 

(zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych z uwagi 

na działanie osób trzecich lub podwyższeniu wynagrodzenia o wartość prac niezbędnych 

dla wykonania przedmiotu Umowy a związanych z działaniami osób trzecich), pkt 3 

(zmiana zależna od zmiany kosztów związanych ze zmianą sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy, pkt 5 (zmiana ograniczona do zmiany wysokości wynagrodzenia 

wynikającej ze zmiany stawki podatku; cena netto pozostanie bez zmian, zwiększona 

zostanie cena brutto Umowy), pkt 7 - 9 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o 

wartość prac niewykonanych). 

3) zakresu prac w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (zmniejszenie zakresu prac 

w zakresie niewykonanym), pkt 2 (zmniejszenie zakresu prac w zakresie niewykonanym 

lub zwiększenie zakresu prac o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a 

związany z działaniami osób trzecich), pkt 3 (zmiana zakresu prac uzależniona od nowego 

sposobu wykonania przedmiotu Umowy), pkt 4 (zmniejszenie zakresu prac w zakresie 

niewykonanym lub zwiększenie zakresu prac o zakres niezbędny dla wykonania 

przedmiotu Umowy a wynikający z zasad wiedzy technicznej), pkt 5 (zmiana zakresu prac 

związana z wprowadzeniem odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych 

bądź zmiany stanu prawnego), pkt 6 - 9 (zmniejszenie zakresu prac o prace niewykonane), 

pkt 7 (zmniejszenie zakresu zamówienia o prace niewykonane lub zwiększenie zakresu 

zamówienia o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a wynikający z 

wystąpienia Siły wyższej), 

4) wynikającym z dokonanej zmiany przepisów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 

niniejszego paragrafu. 

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 powyżej, zmiana Umowy może zostać dokonana w 

sytuacjach przewidzianych w Pzp. 

4. Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga zawarcia aneksu do Umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§10 

1.  Przez „Siłę wyższą” Strony rozumieć będą wydarzenie lub okoliczność o charakterze 

nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec ani przy zachowaniu 

należytej staranności przewidzieć i przeciwstawić oraz której Wykonawca ani Zamawiający 



działając racjonalnie nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć, która nie może być zasadniczo 

przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu oraz jest od nich niezależna. W szczególności za 

siłę wyższą z zachowaniem powyższego uznaje się trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, huragany, 

klęski żywiołowe, epidemie, w tym dotyczące wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się 

choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, inne zdarzenia spowodowane siłami 

przyrody, strajki, działania wojskowe, ograniczenia eksportowe i importowe, awarie na usunięcie 

których nie ma wpływu którakolwiek ze Stron. 

2.  Obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, bezzwłoczne, najpóźniej w ciągu 48 godzin, 

zawiadomienie drugiej Strony o przypadku Siły wyższej. Brak takiego zawiadomienia oznaczać 

będzie, że Siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie dokona 

zawiadomienia. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku Siły Wyższej Wykonawca i Zamawiający 

podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia 

skutków oddziaływania Siły wyższej na przedmiot Umowy. 

§11 

1. Strony zobowiązują się traktować jako poufne wszelkie informacje, dane, dokumenty, 

specyfikacje, prezentacje uzyskane w trakcie wykonywania niniejszej Umowy (zwane dalej 

Informacjami Poufnymi). 

2. Każda ze Stron niniejszej Umowy zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych 

jakimkolwiek osobom trzecim oraz uniemożliwić dostęp osobom trzecim do Informacji 

Poufnych, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. 

3. Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu obowiązują także w przypadku rozwiązania, 

wygaśnięcia lub odstąpienia od niniejszej Umowy lub utraty przez nią mocy z innych przyczyn. 

§12 

Niniejszą umowę zawarto na podstawie prawa polskiego. Prawo polskie będzie też miało zastosowanie 

w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie oraz do rozpatrywania wszelkich sporów 

powstałych na podstawie niniejszej umowy.  Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych 

sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 13 

1. Załączniki, w tym załącznik nr …- Klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych 

stanowią integralną część umowy. 

2. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy i załączników do umowy stosuje 

się postanowienia umowy.  

3. 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 dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Jeżeli Wykonawcą jest kilka podmiotów podejmujących się wspólnie wykonania przedmiotu 

umowy w oparciu o umowę konsorcjum (zwanych dalej Konsorcjum), wówczas dodatkowo 

znajdują zastosowanie poniższe zapisy: 

1) podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed 

Zamawiającym za wykonanie umowy oraz wszystkich zobowiązań Wykonawcy z niej 

wynikających, w szczególności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy oraz zapłatę kar umownych, 



2) podmioty wchodzące w skład Konsorcjum zobowiązane są do pozostawania w 

Konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi 

za wady, 

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 prac 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 związanym z realizacją praw i obowiązków stron wynikających z 

umowy lub związanych z jej realizacją. 

6. Wszelkie uzupełnienia, zmiany, a także rozwiązanie  i odstąpienie od umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                              WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 


