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UMOWA NR BON.3800.1.2019.RW  

na dostawę i montaż monitoringu znaków nawigacyjnych 

 

zawarta w dniu …………………………………………….. roku w Gdyni, pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-
338), przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 10, NIP 586-001-49-32, zwanym w dalszej treści umowy 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Wiesława Piotrzkowskiego – Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 

przy kontrasygnacie: 

Andrzeja Kajuta – Głównego Księgowego 

a 

………………………………… z siedzibą w ……………………….. (kod pocztowy ………………………), przy ul. 
……………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej, REGON: ……………………………, NIP: …………………………….. zwanym w dalszej 
treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

………………………………………….. - ………………………………….. 

………………………………………….. - ………………………………….. 

 

W następstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Wymiana i modernizacja systemów oznakowania 
nawigacyjnego - dostawa i montaż monitoringu znaków nawigacyjnych w ramach projektu 
„Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation”, w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (dalej jako ustawa PZP lub PZP) podpisano umowę o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem 
jest: Wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego - dostawa i montaż 
monitoringu znaków nawigacyjnych w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania 
nawigacyjnego z elementami e-Navigation”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, zawiera Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
(OPZ). 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przekazanymi mu dokumentami, w szczególności z OPZ  
i dokumentacją projektową i nie wnosi do nich zastrzeżeń pod kątem możliwości wykonania 
Przedmiotu Umowy według wymagań Zamawiającego określonych niniejszą umową.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, wymogami branżowymi oraz obowiązującymi normami. Przy wykonywaniu Przedmiotu 
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Umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować najwyższe standardy zawodowe oraz zasady etyki 
zawodowej.  

5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia został mu przedstawiony przez Zamawiającego 
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z uwzględnieniem jego zakresu, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, a składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na jej złożenie. 

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem kwalifikacje oraz właściwe 
doświadczenie, sprzęt oraz zasób kadrowy, pozwalające mu wykonać zamówienie w sposób 
zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 

 

§ 2. Komunikacja między Stronami. Zespół Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Strony w trakcie realizacji umowy będą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(kwestie robocze) oraz pisemnie (kwestie umowne). 

2. W całym okresie obowiązywania umowy strony są zobowiązane zapewnić kontakt z osobami 
posiadającymi wiedzę z zakresu realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy na każdym etapie jej 
realizacji. 

3. Językiem do kontaktów między stronami jest wyłącznie język polski.  

4. Na dzień podpisania niniejszej umowy osobami odpowiedzialnymi za kontakty, kierowanie 
realizacją i współpracą przy wykonywaniu umowy są następujące osoby: 

a) ze strony Wykonawcy:  

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

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

b. ze strony Zamawiającego:  

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

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

5. Korespondencja w sprawach roboczych przez pocztę e-mail będzie się odbywała z 
zastosowaniem wszystkich wyżej wskazanych adresów poczty elektronicznej. Zamawiający 
zastrzega, iż wiadomości e-mail do Wykonawcy mogą być również wysyłane przez inny personel 
Zamawiającego niż wskazany w Umowie. Każdą wiadomość e-mail Wykonawca winien jednak 
wysyłać również na adresy Zamawiającego wyżej wskazane bez względu na źródło pochodzenia 
wiadomości.  

6. Strony będą kierowały korespondencję pisemną w sprawach związanych z wykonaniem 
niniejszej Umowy na swoje adresy podane w niniejszej Umowie. Strony są zobowiązane do 
informowania o zmianie swojego adresu. Brak powiadomienia oznacza, iż doręczenie 
korespondencji na adres dotychczasowy jest skuteczne po upływie 14 dni od pierwszego 
awizowania przesyłki lub w dniu próby doręczenia, gdy zaniechano awizowania z uwagi na 
niecelowość lub brak możliwości awizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osób, o których mowa w ust. 4, 
jednak zmiana tych osób nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie  powiadomienia drugiej strony 
w drodze elektronicznej. Powiadomienia drugiej strony wymaga również czasowa niedostępność 
osoby odpowiedzialnej za kontakty (urlop, choroba etc.).  

8. Przy realizacji Umowy Wykonawca lub zgłoszony przez niego Podwykonawca będzie stale, przez 
cały okres trwania umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 
adekwatnym do powierzonych zadań osoby wykonujące czynności złożenia i montażu stacji 
monitorujących na znakach nawigacyjnych. Zamawiający zastrzega, iż całość wynagrodzenia 
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osób zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących czynności w ramach Umowy musi być im 
wypłacana w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. 

9. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na umowę o pracę przy realizacji zamówienia, trwało 
w całym okresie wykonywania zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane były do 
osobistego wykonywania pracy, w sposób wskazany przez pracodawcę, w miejscu i czasie przez 
niego wyznaczonym i za wynagrodzeniem. Osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy 
wykonujące czynności w ramach przedmiotu umowy nie mogą za te czynności otrzymywać 
wynagrodzenia na innej podstawie niż stosunek pracy. 

10. W terminie najpóźniej 7 dni przed przystąpieniem osób zatrudnionych na podstawie stosunku 
pracy do wykonywania czynności w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca lub 
Podwykonawca zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające 
spełnienie wymogów w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w 
ustępie poprzedzającym. Oświadczenie winno zawierać co najmniej następującą formułę: 
„Oświadczam, iż Pan/Pani ………………………. (imię i nazwisko), w ramach realizacji Umowy w 
przedmiocie: „………………………..” jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy i będzie 
wykonywał czynności polegające na: …………………………………………….”. 

11. Niezależnie od wymogu przedstawienia oświadczenia, o którym mowa wyżej, Zamawiający może 
na dowolnym etapie realizacji Umowy żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów 
potwierdzających stan zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy zgodny 
z wymaganiami Zamawiającego w razie powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości, co do 
prawdziwości lub aktualności oświadczenia, o którym mowa wyżej. Wykonawca przedkłada 
żądane dokumenty w terminie 5 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Zamawiający 
może żądać w szczególności raportów ubezpieczeniowych, umów o pracę lub innych 
dokumentów w przedmiocie nawiązania i trwania stosunku pracy. 

12. W razie uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom, o których mowa wyżej, Zamawiający 
niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych za stwierdzone uchybienie, wzywa 
Wykonawcę do usunięcia uchybienia wyznaczając mu w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni. 
Uchybienie terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawnia Zamawiającego do 
ponownego naliczenia kary umownej za uchybienie w wysokości określonej w Umowie. 
Powyższą procedurę w razie konieczności powtarza się. 

 

§ 3. Termin wykonania Umowy 

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie do ………….. miesięcy od dnia podpisania 
Umowy, to jest do dnia …………………………………… roku.  

 

§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy wynosi łącznie: ………………. zł netto 
(słownie: ……………………………………………, ……………/100 złotych) z podatkiem VAT w stawce 23 %, 
tj. ………………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………………, ………/100 
złotych). 

2. Wynagrodzenie powyższe zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem 
Przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne  jednorazowo po podpisaniu przez strony Protokołu 
Odbioru Końcowego . 
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4. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy płatne będzie w terminie do 30 dni od 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT. 

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem 
odmiennych postanowień Umowy, będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę 
odpowiednio Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

 

§ 5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1.    Celem pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca wnosi, najpóźniej 
w dniu podpisania niniejszej Umowy zabezpieczenie w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy za wykonanie umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, co stanowi 
kwotę ………………………….. zł (słownie: …………………………………………, ……………../100 złotych) w 
formie ……………………………………… . 

2.  Wykonawca zobowiązuje się wnieść i utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w jednej lub kilku formach wyszczególnionych w art. 148 ust. 1 ustawy PZP. Wniesienie 
zabezpieczenia lub zmiana wniesionego zabezpieczenia na zabezpieczenie w formach, o których 
mowa w art. 148 ust. 2 ustawy PZP nie jest dopuszczalne pod żadnym warunkiem.  

3.  Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy jest dopuszczalna pod 
warunkiem, iż zachowana zostanie ciągłość zabezpieczenia, nie zostanie zmniejszona wysokość 
zabezpieczenia, a nowa forma zabezpieczenia będzie jedną z form, o których mowa w art. 148 
ust. 1 ustawy PZP.  

4.  Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest zobowiązywać 
Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu jako Beneficjentowi 
gwarancji kwoty objętej żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub roszczeń z rękojmi za wady 
Przedmiotu Umowy. Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa 
nie może w szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których Gwarant byłby 
uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty. 

5.  Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy będzie zobowiązywała Gwaranta do wypłaty do 100 % wartości zabezpieczenia, o której 
mowa ust. 1 niniejszego paragrafu przez okres realizacji Przedmiotu Umowy powiększony o 30 
dni oraz do wypłaty do 30 % wartości zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu w okresie obowiązywania rękojmi za wady Przedmiotu Umowy powiększony o 15 dni. 

6.  Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi nadto zawierać klauzule o: 

a)   zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 
umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, lub 
w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone między 
Zamawiającym (Beneficjentem), a Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób 
z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji, 

b)    rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji, 
o których mowa powyżej oraz uzyskiwania na nie zgody Gwaranta, 

c)   o treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla 
siedziby Zamawiającego.”, 
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d)   braku konieczności dla jej realizacji (wypłaty) potwierdzenia przez bank prowadzący 
rachunek Zamawiającego (Beneficjenta) zgodności podpisów pod żądaniem zapłaty 
z wzorami tych podpisów posiadanymi przez bank, jak również braku konieczności 
potwierdzania przez bank własnoręczności ww. podpisów oraz ich złożenia przez podmiot 
uprawniony do reprezentacji. 

7.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione na okres realizacji Przedmiotu Umowy 
w terminie 30 dni od dnia podpisania Końcowego Protokołu Odbioru. Zamawiający zwraca 
zabezpieczenie wniesione tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu 
Umowy nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

8.  Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie i zmiana 
zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie zabezpieczenia 
będzie odbywało się w ten sposób, iż Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt 
zabezpieczenia w wersji elektronicznej umożliwiającej edytowanie, a Zamawiający w terminie 
maksymalnie 7 dni wniesie uwagi do tegoż projektu zabezpieczenia lub dokona jego akceptacji, 
a następnie prześle uwagi lub akceptację w wersji elektronicznej do Wykonawcy. W razie 
potrzeby, powyższą procedurę powtarza się. 

 

§ 6. Ubezpieczenie 

1.  Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy oraz przez okres trwania 
rękojmi za wady przedmiotu Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym suma ubezpieczenia 
nie może być niższa niż 300.000,00 złotych. 

2.  Koszty ubezpieczenia ponosi wyłącznie Wykonawca. Wykonawca nie może rozpocząć prac przed 
przedstawieniem Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem 
opłacenia wymagalnych składek lub kopii innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 
ubezpieczenia. Zamawiający może żądać kopii aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej 
lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia wraz 
z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek na dowolnym etapie obowiązywania umowy. 

 

§ 7. Podwykonawcy 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień SIWZ lub Umowy, Wykonawca może realizować 
Przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawców w zakresie dostaw i usług związanych z 
Przedmiotem Umowy. 

2. Powierzenie danej części Przedmiotu Umowy do realizacji Podwykonawcy w żadnej mierze nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za realizację tej części Przedmiotu Umowy, jak również 
nie uchybia zasadom kontaktów stron, o których mowa w Umowie, w szczególności wyrażonej 
tam zasadzie, iż to Wykonawca winien posiadać kompletną wiedzę w przedmiocie całego 
procesu budowlanego dla Przedmiotu Umowy oraz, że to Wykonawca, a nie Podwykonawca 
udziela Zamawiającemu w tym zakresie informacji i danych przez cały okres realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

3. Ilekroć w niniejszym paragrafie i innych częściach Umowy, mowa jest o podwykonawcach, 
należy przez to rozumieć również dalszych podwykonawców, w tym dalszych podwykonawców 
kolejnych szczebli. 

4. Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wykonywane w 
ramach Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości wynagrodzenia brutto podwykonawcy mniejszej niż 50 000 zł z 
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tym jednak zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca zawiera z Podwykonawcą kilka umów dostawy lub 
umów o świadczenie usług, których łączna wartość w całym okresie realizacji Umowy przekracza 
50 000 zł, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonych za zgodność z 
oryginałem wszystkich zawartych z tym Podwykonawcą umów podwykonawczych. Przedłożenie 
umów podwykonawczych następuje wówczas w terminie 7 dni od zawarcia umowy, której 
wartość spowodowała przekroczenie kwoty 50 000 zł z całej ciągu umów z tym podwykonawcą. 

5. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie dostaw lub usług 
jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej liczonej jak za każdy przypadek braku zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcy. 

6. Strony zgodnie ustalają, iż dokonanie przez Wykonawcę potrącenia wierzytelności z 
wierzytelnością podwykonawcy z tytułu umowy podwykonawczej realizowanej w ramach 
Przedmiotu Umowy wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności. Zamawiający 
udziela zgody lub odmawia w terminie 7 dni od przekazania wniosku przez Wykonawcę wraz ze 
stanowiskiem podwykonawcy odnośnie takiego potrącenia. Zamawiający może przez udzielenie 
zgody zażądać dodatkowych informacji od Wykonawcy lub podwykonawcy. 

7. Strony ustalają, iż Wykonawca nie będzie potrącał z wynagrodzenia podwykonawcy żadnych 
należności związanych ze współpracą Wykonawcy z podwykonawcą poza Przedmiotem Umowy. 

8. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty podwykonawcy Zamawiający 
może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej Umowie, przy czym zasady te stosuje się 
odpowiednio do sytuacji, gdy podwykonawca uchyla się od zapłaty wynagrodzenia dalszego 
podwykonawcy. 

9. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy przez Zamawiającego zawsze obejmuje 
wyłącznie należne, wymagalne wynagrodzenia podwykonawcy wprost wynikające z umowy 
podwykonawczej i obejmuje wyłącznie należności główne powstałe po zawarciu tej umowy. 

10. O dokonanie bezpośredniej zapłaty może się zwrócić do Zamawiającego zarówno Wykonawcy, 
jak i podwykonawca. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty z własnej inicjatywy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający każdorazowo umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności i wysokości bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania Zamawiającego w tym zakresie. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dokonać zapłaty na rzecz 
Wykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność bezpośredniej zapłaty na rzecz 
podwykonawcy, albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli prowadzona procedura 
wyjaśniająca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia 
należytego wykonania. 
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14. Każdy podwykonawca oraz dalszy podwykonawca realizujący roboty i inne prace w zakresie 
Przedmiotu Umowy zobowiązany będzie w swojej umowie do składania oświadczenia o 
saldzie swoich należności wg wzoru stanowiącego załącznik do Umowy. 

15. Strony zgodnie ustalają, iż nie później niż przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do Odbioru 
Końcowego, Wykonawca przedłoży oświadczenia wszystkich podwykonawców w zakresie 
dostaw lub usług, co do których miał obowiązek przedłożyć kopię umowy podwykonawczej, o 
saldzie ich należności wg wzoru stanowiącego załącznik do Umowy. 

 

§ 8. Zasady postępowania w razie opóźnienia. Kary umowne 

1. Jeśli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają 
podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie zostanie wykonane w terminach innym niż 
określone w umowie, Wykonawca w terminie 14 dni zawiadomi Zamawiającego na piśmie 
o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas 
opóźnienia i jego przyczynę. Uchybienie temu obowiązkowi skutkuje utratą możliwości 
powoływania się na przekroczenie terminów z przyczyn, co do których Wykonawca zaniechał 
powiadomienia w trybie wyżej opisanym. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady – 
w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 
ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie 
wady, 

c) za uchybienia obowiązkom w zakresie wymagań Zamawiającego co do zatrudniania 
pracowników na podstawie stosunku pracy tj. w szczególności za: niezłożenie oświadczenia 
w terminie, złożenia oświadczenia niezgodnego z wymaganiami Umowy, złożenie 
oświadczenia, które następnie okazało się nieprawdziwe, niezłożenie dodatkowych 
dokumentów lub wyjaśnień na żądanie Zamawiającego, ujawnienie zatrudnienia personelu 
na innej podstawie niż stosunek pracy, jeśli co do tego personelu Umowa wymaga stosunku 
pracy – w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek uchybienia, z tym 
zastrzeżeniem, iż kara może być naliczana wielokrotnie za ten sam przypadek uchybienia, jeśli 
Zamawiający bezskutecznie wzywa do usunięcia uchybienia, 

d) za uchybienie obowiązkowi przedłożenia wymaganych umową odpisów umów 
podwykonawczych, za niedokonanie zmiany umowy podwykonawczej w zakresie terminu 
zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 5 000 zł za każdy 
stwierdzony przypadek uchybienia, 

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 
1 Umowy 

3. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za 
odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
Zamawiającego pod warunkiem, iż oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone przez 
Wykonawcę zostało oparte o umowne prawo odstąpienia od umowy, przewidziane w niniejszej 
Umowie. 
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4. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 
W razie braku możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający 
jest uprawniony do potrącenia tej kary z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej jest 
dopuszczalne do wysokości poniesionej szkody. 

6. Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt a) – d) 
niniejszego paragrafu Umowy nie może przekroczyć 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  

 

§ 9. Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie przez Zamawiającego 

1. Odstąpienie od Umowy oraz jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i wskazania przyczyny odstąpienia. 

2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również po 
złożeniu oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany 
podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie wykonywania Umowy 
w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych skutków 
odstąpienia lub rozwiązania. Następnie strony przystąpią do inwentaryzacji wykonanych 
w ramach Umowy prac do dnia odstąpienia lub rozwiązania. Po zakończeniu inwentaryzacji, co 
strony potwierdzą sporządzeniem protokołu inwentaryzacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
część wynagrodzenia należnego mu na mocy Umowy za zakres prac wykonany do dnia 
odstąpienia lub rozwiązania.  

3. Nie uchybiając uprawnieniu do odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów prawa, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadkach przewidzianych w 
Kodeksie cywilnym, a nadto w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie 90 dni od 
dowiedzenia się o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, jeżeli: 

a)   zaistniało opóźnienie wykonaniu Przedmiotu Umowy w wymiarze ponad 21 dni,  

b)    zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, nastąpi otwarcie 
likwidacji Wykonawcy, jeżeli ww. okoliczności wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko 
opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez Wykonawcę, 

c)    wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych lub brak w składzie 
organów lub inny brak zdolności kontynuowania realizacji zamówienia, co w ocenie 
Zamawiającego stwarza ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

d)    Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymienione rażąco zaniedbuje swoje obowiązki 
umowne, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego, nie krótszego niż 21-
dniowy terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia 
od Umowy w razie nieusunięcia tych uchybień. 

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 
niniejszego paragrafu Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na 
usunięcie uchybienia lub bez jego upływu, gdy jego wyznaczenie nie jest wymagane Umową, 
zamiast złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nakazać wstrzymanie Wykonawcy prac 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy i powierzyć innemu podmiotowi przez siebie 
wybranemu wykonanie czynności, których Wykonawca w terminie nie wykonał lub zlecić 
innemu podmiotowi dokończenie wykonywania umowy w zakresie, w jakim nie została ona 
wykonana przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko (wykonanie zastępcze Umowy). Koszty 
wykonania zastępczego Umowy Zamawiający może według własnego wyboru potrącić 
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z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy albo 
dochodzić ich od Wykonawcy.  

5. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia 
przez Zamawiającego przekraczającego 30 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Zamawiającego do uregulowania płatności i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu na 
jej dokonanie. 

6. Niezależnie od postanowień powyższych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

7. Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający może jednostronnie rozwiązać umowę, 
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 145 a ustawy PZP.  

8. W przypadku rozwiązania umowy w trybie przewidzianym powyżej, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, która została 
zrealizowana do dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy. 
W szczególności strony wyłączają możliwość dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek 
świadczeń odszkodowawczych.  

 

§ 10. Odbiór Przedmiotu Umowy 

1. W toku realizacji Umowy strony dokonają Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Niezależnie od odbioru Przedmiotu Umowy opisanego powyżej, Zamawiający będzie prowadził 
bieżący nadzór nad procesem wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
współpracy z Zamawiającym w tym zakresie i uwzględniania spostrzeżeń oraz uwag 
Zamawiającego zgłaszanych podczas procesu nadzoru.  

3. Po otrzymaniu zgłoszenia do odbioru Przedmiotu Umowy Zamawiający dokona jego weryfikacji 
pod kątem poprawności wykonania, zgodności z Umową oraz wymaganiami Zamawiającego. 
Termin na przeprowadzenie odbioru i przekazanie uwag przez Zamawiającego wynosi 14 dni od 
daty otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru. Okres trwania odbioru nie przedłuża terminu 
zakończenia realizacji Umowy. 

4. Po przeprowadzeniu weryfikacji Zamawiający elektronicznie przekazuje Wykonawcy uwagi do 
odbieranego Przedmiotu Umowy i wzywa Wykonawcę do ich uwzględnienia w wyznaczonym 
terminie. W przypadku, gdy z uwagi na nakład pracy niezbędny do uwzględnienia uwag, 
wymagany jest dłuższy czas na ich uwzględnienie, Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
o przedłużenie terminu na uwzględnienie uwag. Na przedłużenie terminu, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym, wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego. W razie potrzeby, 
procedurę zgłaszania i uwzględniania uwag w toku odbioru, powtarza się. 

5. Po zakończeniu realizacji umowy, strony sporządzą i podpiszą Protokół Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy.  

6. Zamawiający może dokonać Odbioru Końcowego mimo nie uwzględnienia uwag Zamawiającego 
w toku procedur odbiorowych pod warunkiem, iż tak wykonany Przedmiot Umowy lub jego część 
pozostaje przydatny dla Zamawiającego do realizacji celów, do których był przez niego 
przeznaczony. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może przed 
odbiorem dokonać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany Przedmiot Umowy lub 
jego część. Wartość obniżenia opiewać będzie na stosunek wartości Przedmiotu Umowy lub jego 
części z wadą do ich wartości bez wady. Obniżenie wynagrodzenia oznacza konieczność 
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wystawienia przez Wykonawcę faktury opiewającej na wynagrodzenie z uwzględnieniem 
dokonanego obniżenia pod rygorem zwrotu faktury jako nieprawidłowo wystawionej. 

 

§ 11. Rękojmia za wady. Gwarancja  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy 
i poszczególnych jego elementów na okres 36 miesięcy oraz gwarancji jakości na okres 
………………….. miesięcy liczonych od dnia podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego 
z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu.  

2. Zamawiający może realizować uprawnienia z rękojmi niezależnie od uprawnień z gwarancji. Jeśli 
Zamawiający w zgłoszeniu istnienia wady nie wskazuje podstawy prawnej roszczenia, uważa się, 
że realizuje uprawnienia z rękojmi. 

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady także wówczas, gdy w toku 
odbiorów Zamawiający powziął wiedzę o wadzie, a mimo to zdecydował o odbiorze. Strony 
wyłączają stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego. 

4. W razie powzięcia wiadomości o istnieniu wady, Zamawiający zgłasza istnienie wady w drodze 
elektronicznej oraz niezależnie w drodze pisemnej. W zgłoszeniu istnienia wady Zamawiający 
wzywa Wykonawcę do usunięcia wady w wyznaczonym terminie. Strony mogą wspólnie ustalić 
inny termin na usunięcie wady. 

5. W razie odmowy usunięcia wady przez Wykonawcę lub w razie jej nieskutecznego usunięcia 
w terminie, Zamawiający, niezależnie od stopnia istotności wady, może według własnego 
wyboru: 

a) obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za 
opóźnienie w usunięciu wad, lub 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w takiej proporcji do wynagrodzenia Wykonawcy za 
wykonanie Umowy, w jakiej wartość Przedmiotu Umowy z wadą pozostaje do tej wartości 
bez wady, lub 

c) zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, a następnie potrącić 
koszt usunięcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

6. Wszelkie koszty związane z obsługą przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi obciążają 
Wykonawcę. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady także w sytuacji, gdyby usunięcie wady wiązało 
się z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnościami dla Wykonawcy. 

8. Zgłoszenie wady oznacza automatyczne przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi dla całego 
Przedmiotu Umowy o okres od zgłoszenia istnienia wady do potwierdzenia jej usunięcia przez 
Zamawiającego. 

§ 12. Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu 
do umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w każdym z przypadków, o których mowa w art. 
144 ust. 1 - 3 ustawy PZP  

3. Niezależnie od powyższego strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie terminu 
wykonania Umowy, w razie opóźnień w realizacji innych części zamówienia realizowanych w 
ramach projektu: „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-
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Navigation”. Termin wykonanie umowy, w tym terminy częściowe mogą wówczas ulec zmianie o 
ilość dni opóźnień w realizacji innych części zamówienia realizowanych w ramach projektu.  

4. Strony przewidują również możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania Umowy w 
razie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie w terminie 
określonych obowiązków umownych, o ile wystąpienia tych warunków nie dało się przewidzieć 
na etapie podpisania umowy, a realizacja obowiązków umownych nie była możliwa przed 
wystąpieniem tych warunków. Termin wykonania umowy, w tym terminy częściowe mogą 
wówczas ulec zmianie o ilość dni przedłużenia z powodu tychże warunków.  

5. Wykonawca, jeśli uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy  
w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć 
pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien 
zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcy z przywołaniem właściwych 
postanowień Umowy i/lub przepisów ustawy PZP oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu  
o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga 
się zmiany Umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich 
wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku o zmianę Umowy przez Zamawiającego. 

6. Niezależnie od postanowień powyższych strony przewidują, iż umowa może ulec zmianie  
w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

   o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w Ofercie w toku realizacji 
umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego 
aneksu do Umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto 
Umowy. 

8. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, które w ocenie Wykonawcy mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia 
i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie Umowy, obowiązkiem 
Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia 
wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego 
zwiększenia. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio. 

9. Postanowień klauzul, o których mowa wyżej nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze 
stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany Umowy, lecz jedynie jako możliwość 
dokonania zmiany Umowy. Każda zmiana Umowy wymaga zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem 
odmiennych postanowień umowy, w szczególności w zakresie prawa Zamawiającego do złożenia 
oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych umową. 
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§ 13 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
przepisy ustawy PZP i innych właściwych ustaw. Do umowy stosuje się wyłącznie prawo polskie. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze 
negocjacji polubownych, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej, przy 
czym postanowienie niniejsze nie stanowi zapisu na sąd polubowny. W razie bezskuteczności 
negocjacji polubownych, strony oddadzą sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, przy 
czym Sądem wyłącznie właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
Strony przed oddaniem sporu na drogę postępowania sądowego, mogą skorzystać z usług 
mediatora. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch 
dla Zamawiającego. 

4. Cesja wynikających z umowy wierzytelności i praw Wykonawcy oraz potrącenie wierzytelności 
Wykonawcy z wierzytelnością Zamawiającego lub innego podmiotu, w tym podwykonawcy 
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

5. Umowa zawiera załączniki stanowiące jej integralną część. W razie sprzeczności treści załącznika 
z postanowienia Umowy, obowiązuje Umowa. 

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Opis przedmiotu zamówienia  

2. Formularz oferty Wykonawcy  

3. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

4. Potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia wymagalnej składki 

5. Wzór Oświadczenia Podwykonawcy w zakresie dostaw lub usług 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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………………….., dnia ……………………………. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  P O D W Y K O N A W C Y  

W  Z A K R E S I E  D O S T A W  L U B  U S Ł U G  

 

Dotyczy Podwykonawcy:  

…………………………………………………………………………………… 

Numer/oznaczenie i data umowy podwykonawczej: 

………………………………………. 

Przedmiot umowy podwykonawczej: 

………………………………………………. 

Wartość łącznego wynagrodzenia (netto/brutto) Podwykonawcy z umowy podwykonawczej nr/z dnia 
(dla każdej podać osobno):  

………………………  

W imieniu wyżej wskazanego Podwykonawcy oświadczam, co następuje: 

1. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia Podwykonawca otrzymał od Wykonawcy tytułem 

wynagrodzenia określonego w umowie podwykonawczej nr ……………… z dnia 

……………………..kwotę: ……………………………………… (w razie kilku umów – dla każdej podać osobno) 

2. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia Podwykonawca wystawił wymagalne faktury z tytułu 

wykonania umowy podwykonawczej nr …………….. z dnia …………………….. (w razie kilku umów – 

dla każdej podać osobno) 

3. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia Podwykonawca wystawił niewymagalne faktury z 

tytułu wykonania umowy podwykonawczej nr …………….. z dnia …………………….. (w razie kilku 

umów – dla każdej podać osobno) 

4. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia Podwykonawca wykonał z tytułu wykonania umowy 

podwykonawczej nr …………….. z dnia …………………….. dostawy/usługi o wartości ………………….. 

polegające na ………………….., dla których nie wystawił jeszcze faktur (w razie kilku umów – dla 

każdej podać osobno) 
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5. Na dzień złożenia oświadczenia pomiędzy Podwykonawcą, a Wykonawcą nie 

występuje/występuje spór dotyczący jakiejkolwiek części wynagrodzenia podwykonawcy (jeśli 

występuje – opisać przedmiot sporu i dotychczasowe stanowiska stron) 

6. Nie wnoszę do Zamawiającego żądania zapłaty bezpośredniej żadnej części wynagrodzenia z 

tytułu wykonanych przeze mnie w ramach Przedmiotu Umowy dostaw lub usług i zrzekam się 

względem Zamawiającego roszczeń w tym zakresie / Wnoszę do Zamawiającego żądanie 

bezpośredniej zapłaty mojego wynagrodzenia w zakresie (opisać) ………… (skreślić 

niepotrzebne) 

 

 

…………………………………………………… 

Data i czytelny podpis Podwykonawcy 

 

Potwierdzam powyższe: 

 

…………………………………………………… 

Data i czytelny podpis Wykonawcy 

 

 
 

 


