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UMOWA NR ……..../NS/2018            Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
zawarta ………….. 2018 r. w Kraśniku  

w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

 na podstawie  
Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 
pomiędzy: 

 
Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Graniczna 3A, 
23-210 Kraśnik, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000206420, o kapitale zakładowym 20 983 000,00 złotych, NIP 715-020-02-47, REGON 
430073641 reprezentowanym przez: 
dr Waldemara Suchanka – Prezesa Zarządu 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: ……………………. - …………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
Zamawiający i Wykonawca zwani są także w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a oddzielnie 
„Stroną”. 
Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zrealizowanie działań informacyjno – promocyjnych 
na potrzeby Projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kraśnik (dalej: Projekt) 
zgodnych z: 

1) wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (dalej: 
POIiŚ) oraz  

2) wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia ………….. (dalej: 
Zapytanie ofertowe), w niniejszej umowie oraz w złożonej ofercie. 

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) wykonania i montażu 42 sztuk tablic informacyjnych; ilość tablic informacyjnych może ulec 

zwiększeniu lub zmniejszeniu, rzeczywista ilość wykonanych tablic będzie uzależniona od 
bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego; 

2) wykonania i montażu 43 sztuk tablic pamiątkowych; ilość tablic informacyjnych może ulec 
zwiększeniu lub zmniejszeniu, rzeczywista ilość wykonanych tablic będzie uzależniona od 
bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego; 

3) wykonania 500 sztuk naklejek, służących do oznakowania miejsc przechowywania dokumentacji 
Projektu, segregatorów z dokumentami oraz środków trwałych zakupionych w ramach Projektu, 
ilość ta może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od bieżącego zapotrzebowania 
Zamawiającego; 

4) wykonania 20 sztuk tabliczek z nazwą Projektu o wymiarach 20 cm x 15 cm; ilość ta może ulec 
zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego; 

5) wykonania 12 sztuk tabliczek imiennych o wymiarach 20 cm x 6 cm (do oznaczenia stanowisk 
członków JRP); ilość ta może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od bieżącego 
zapotrzebowania Zamawiającego; 

6)  wykonania podstrony internetowej; 
7) wykonania 2 sztuk banerów stojących (roll - up); 
8) wykonania 500 sztuk broszur informacyjnych; 
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9) wykonania 20 publikacji kwartalnych artykułów prasowych w prasie lokalnej, informujących 
o postępach w realizacji Projektu oraz innych, istotnych i bieżących informacjach. Ilość ta może 
ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od okresu od dnia podpisania niniejszej umowy do 
dnia zakończenia realizacji Projektu; 

10) organizacji spotkania informacyjnego dla mediów i mieszkańców po zakończeniu realizacji 
Projektu.  

3. Wykonawca będzie realizował umowę sukcesywnie zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 
ofertowym, na podstawie przekazanego każdorazowo zlecenia zawierającego informacje o zakresie 
asortymentu i terminie realizacji poszczególnych części zlecenia.  

4. Wszystkie działania promocyjne i informacyjne Projektu będą prowadzone zgodnie z wytycznymi 
w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 
- 2020, dostępnymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl. 

5. Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2023 r. 
z zastrzeżeniem, że: 
a) tablice informacyjne –w terminie – 14 dni od dnia przekazania zlecenia; 
b) tablice pamiątkowe – w terminie 30 dni od dnia przekazania zlecenia; 
c) naklejki – w terminie 14 dni od dnia od dnia przekazania zlecenia; 
d) tabliczki 20 cm x 15 cm -  w terminie 14 dni  od dnia przekazania zlecenia; 
e)   tabliczki 20 cm x 6 cm- w terminie 14 dni od dnia przekazania zlecenia; 
f) podstrona internetowa – w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy; 
g) banery – w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą; 
h) broszury informacyjne - w terminie 30 od dnia przekazania zlecenia; 
i) kwartalne publikacje artykułów prasowych w prasie lokalnej w ostatnim miesiącu kwartału, 

którego artykuł dotyczy (III kw. 2018 – II kw. 2023); 
j) organizacji spotkania informacyjnego – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

6. Termin obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 5 może zostać przez Zamawiającego 
wydłużony bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, maksymalnie o 6 miesięcy, 
stosownie do rzeczywistego terminu zakończenia Projektu. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nieprzekazywania, 

nieujawniania i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
Zamawiającego, a także wszelkich poufnych informacji i faktów, o których dowiedzą się w trakcie 
wzajemnej współpracy lub przy okazji współpracy, niezależnie od formy przekazania/pozyskania 
tych informacji i ich źródła. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, 
o których mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w 
pełnej wysokości i naprawienia szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego. 

3. W celu właściwego wykonania umowy Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem usług 

i dostaw określonych w umowie oraz za wykonanie materiałów promocyjnych objętych niniejszą 
umową zgodnie z wytycznymi określonymi w §1 ust. 4. 

5. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania usług określonych umową osobie trzeciej wymaga 
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku uzyskania takiej zgody, za działania tych 
osób lub ich zaniechania Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. 

 
§ 3 

 
1. Po otrzymaniu przez Wykonawcę danego zlecenia, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni 

od dnia jego otrzymania przedstawić formę (wzór) realizowanej promocji. 
2. Realizacja przedmiotu promocji Projektu staje się możliwa po akceptacji propozycji formy (wzoru) 

przez Zamawiającego dokonanej w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
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3. Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne i informacyjne określone w zapytaniu 
ofertowym oraz niniejszej umowie były bardzo dobrej jakości, charakteryzowały się estetyką i 
elegancją oraz starannością wykonania. 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca każdorazowo dostarczy do siedziby Zamawiającego, materiały promocyjne 

i informacyjne na własny koszt i ryzyko, w ilości wynikającej ze zlecenia i umowy, wykonane 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z ustaleniami 
dokonanymi z Zamawiającym w toku realizacji umowy. Każda dostawa będzie potwierdzona 
podpisanym przez Strony protokołem odbioru. 

2. Wykonawca zapewni wyładunek materiałów oraz złożenie ich w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Na każdym zbiorczym opakowaniu Wykonawca zaznaczy rodzaj materiału oraz 
liczbę sztuk w opakowaniu. 

3. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia ewentualnych wad jakościowych dostarczonych materiałów 
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich dostarczenia. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę do odbioru wadliwego asortymentu i usunięcia wad we 
wskazanym terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od daty dokonania zgłoszenia przez 
Zamawiającego.  

5. Koszty związane z usunięciem wad i usterek ponosi Wykonawca. 
6. Protokół odbioru zostanie podpisany przez Zamawiającego, po stwierdzeniu wykonania materiału 

promocyjnego i informacyjnego zgodnie ze zleceniem i umową, z wymaganiami zawartymi 
w zapytaniu ofertowym oraz ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym w toku realizacji umowy. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego z zachowaniem 

należytej staranności. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego, za jakość, terminowość 

oraz kompletność usług objętych umową. 
3. Wykonawca odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób 

trzecich, którymi posługuje się przy realizacji umowy. 
 

§ 6 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 z chwilą odbioru każdej z dostaw lub usług przez 
Zamawiającego Wykonawca przenosi na Zamawiającego na czas nieoznaczony majątkowe prawa 
autorskie w zakresie realizowanego przedmiotu umowy, do korzystania na terytorium kraju i za 
granicą, na wszelkich polach eksploatacyjnych. 

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1 uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania 
i rozpowszechniania materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz ich elementów we wszystkich 
formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części.  

3. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych do realizowanego 
przedmiotu zamówienia, w tym na jego przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające 
na zlecenie Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw 
majątkowych na osoby trzecie.  

4. Wykonawca z dniem dostarczenia materiałów informacyjnych i promocyjnych wolnych od wad 
i usterek przenosi na Zamawiającego w całości i nieodwołalnie autorskie prawa majątkowe 
w zakresie niżej wymienionych pól eksploatacji w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych: 

a) używania, 
b) wykorzystania w całości lub części, 
c) utrwalania i zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
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d) publicznego udostępniania w szczególności wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania przy 
pomocy sieci komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, a także publicznego 
udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym, 

e) obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których utwór utrwalono - wprowadzenie do 
obrotu, użyczanie lub najem oryginału i/lub egzemplarzy, 

f) wprowadzania do pamięci komputera, 
g) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których przekazane zostaną 
wykonane materiały promocyjne. 

6. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy i bez odrębnego wynagrodzenia dla Wykonawcy 
dokonać zmian w utworach, a w szczególności może powierzyć ich wykonanie osobie trzeciej 

7. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych jest zawarte w wynagrodzeniu 
określonym w § 8 ust. 1. 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 
naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego 
w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 
§ 7 

 
Wszelkie kontakty dotyczące procesu produkcji i dostawy materiałów promocyjnych oraz opracowania 
materiałów informacyjnych pomiędzy Stronami będą dokonywane przez następujące osoby: 

1) ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu jest ..................... : 
tel…………….. ... , fax................., e-mail............................................................... 
2) ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu jest  ...........................  
tel…………….. ... , fax,................. e-mail ............................................................  
 

§ 8 
 

1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie złożonej 
oferty Wykonawcy w wysokości netto:………………………(słownie ……………………….…....) 
powiększone o należny podatek VAT. 

2. Rzeczywista ilość i wartość zakupów dokonanych przez Zamawiającego będzie uzależniona od 
faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego na określone dostawy i usługi z zastrzeżeniem 
postanowień § 1 ust. 2. Strony ustalają, że Zamawiający nie jest zobligowany do zrealizowania 
przedmiotu umowy w ilościach określonych w zapytaniu ofertowym oraz § 1 ust. 2 umowy ani do 
wyczerpania kwoty określonej w § 8 ust. 1 umowy i z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził 
odszkodowania.  

3. Płatność na rzecz Wykonawcy będzie dokonywana każdorazowo po zrealizowaniu zlecenia, o którym 
mowa w § 4 ust. 1, na podstawie protokołu odbioru i prawidłowo wystawionej faktury, w której 
Wykonawca uwzględni ilość materiałów lub usług zgodną z danym zleceniem oraz określone w ust. 4 
ceny jednostkowe materiałów i usług.   

4. Ceny jednostkowe materiałów i usług  promocyjnych netto zgodne ze złożoną ofertą:  
a) tablice informacyjne – …… zł /szt. 
b) tablice pamiątkowe – …… zł /szt. 
c) naklejki -…… zł /szt. 
d) tabliczki imienne  - …… zł /szt. 
e) tabliczki z nazwa Projektu - …… zł /szt. 
f) podstrona internetowa …… zł /szt. 
g) banery – …… zł /szt. 
h) broszury informacyjne …… zł /szt. 
i) kwartalne publikacje artykułów prasowych w prasie lokalnej …… zł /szt. 
j) organizacja spotkania informacyjnego …… zł /szt. 
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5. Ceny określone w ust. 4 pozostaną niezmienione przez cały okres obowiązywania umowy. 
6. Należność wynikająca z prawidłowo wystawionej faktury płatna będzie w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem, na rachunek bankowy wskazany 
na fakturze. 

7. Za dzień zapłaty strony uważać będą datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem jej nieważności dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, dokonywać obciążeń tych praw w jakiejkolwiek 
formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne 
skutki, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub jej części, a także zastawienia 
lub przeniesienia korzyści wynikającej z niniejszej umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym 
także poprzez dokonywanie zastawu czy objęcie umową poręczenia lub czynności wywołującej 
podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane bez uzyskania wymaganej zgody 
Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer Identyfikacji 
Podatkowej  (NIP) ……… 

10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer Identyfikacji 
Podatkowej  (NIP) ……… 

11. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty przetargowej uzyskał potrzebne informacje 
dotyczące przedmiotu zamówienia, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj robót oraz materiałów 
niezbędnych do ich wykonania i zakończenia oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące 
ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ lub mogły dotyczyć oferty 
przetargowej. 

 
§ 9 

 
1. Zamawiający dopuszcza zmiany dotyczące terminu wykonania Umowy: 

1) jeżeli zmianie ulegną terminy zakończenia umów wchodzących w skład Projektu pn.: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kraśnik”; 

2) w przypadku działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okolicznościach 
niezależnych od Strony i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można 
było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, 
katastrofy budowlanej, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia 
termin realizacji może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do 
usunięcia skutków tej siły; 

3) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

4) jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy termin zakończenia 
realizacji umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających 
z zaleceń właściwych organów. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks). 
3. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana 
koordynatora prac), 

2) zmiana danych teleadresowych. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiającego w terminie 7 dni 

o zmianie: danych teleadresowych, firmy (nazwy), rachunku bankowego, osób reprezentujących 
Wykonawcę, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym 
Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy.  

5. Korespondencję wysłaną listem poleconym na adres wskazany przez Wykonawcę, uznaje się za 
skutecznie doręczoną z chwilą jej odbioru lub odmowy jej odbioru lub bezskutecznego upływu terminu 
na jej podjęcie w placówce pocztowej. W przypadku przesyłek wysłanych pocztą kurierską lub 
doręczonych osobiście doręczenie uznaje się za dokonane z chwilą odbioru lub odmowy odbioru. 
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§ 10 

 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 
w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie, niezgodnie z umową i poleceniami osób 

reprezentujących Zamawiającego, 
2) wystąpią przesłanki po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy . 

3. Termin odstąpienia od umowy w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 wynosi 30 dni od dnia 
stwierdzenia opisanych w ust. 2 sytuacji. 
 

§ 11 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku opóźnienia w realizowaniu 
przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości ( brutto) danego zlecenia za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w jego realizacji. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,5 % wartości 
wadliwego materiału określonej na podstawie cen wskazanych w § 8 ust 4 za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od terminu przewidzianego w § 4 ust 4 lub § 13 ust 13. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust 1. 

4. Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie naliczonej 
wysokości kary z kwoty należnej Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury lub 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty doręczenia mu noty 
obciążeniowej. 

6. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 
7. W razie, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 
 

§ 12 
 

Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie Promocję projektu w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 
termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić 
w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie 
umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną 
i bezwarunkową zgodę. W takim przypadku koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający 
jest uprawniony pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

§ 13 
 

1. Wykonawca (Gwarant) udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na okres       
5 lat od dnia zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy.  

2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 
3. Odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących             

w oddanych Zamawiającemu materiałach dostarczonych na podstawie niniejszej umowy. 
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4. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za cały przedmiot umowy, w tym także 
za części realizowane przez Podwykonawców. 

5. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest uprawniony 
do: 
1) żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres 
przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną 
od wad; 
2) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad; 
3) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone 

korzyści Zamawiającego lub osoby trzeciej jeżeli są skutkiem wystąpienia wad), 
4) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad lub wymiany 

rzeczy na wolną od wad w wysokości określonej w § 11 ust. 2  niniejszej umowy, 
5) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę rzeczy na wolne 

od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej w ppkt 4. 
6. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do: 

1) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie 
wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na 
wolną od wad, 

2) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad, 
 3) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 5 ppkt 3 i5, 

4) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 5 ppkt 4. 
7. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których 

mowa w ust. 5. 
8. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje przedłużony          

o okres liczony od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia, a w przypadku 
wad uniemożliwiających funkcjonowanie obiektu, urządzenia lub instalacji – okres gwarancji dla tych 
usuniętych wad biegnie od nowa licząc od momentu usunięcia wady. 

9. W przypadku wystąpienia wad, które będą się powtarzały lub których nie da się usunąć, nastąpi ich 
wymiana na koszt Gwaranta – Wykonawcy. 

10. Gdy Gwarant nie przystąpi do usuwania wad lub nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, 
Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt i ryzyko Gwaranta (zastępcze wykonanie). 

11. Termin rozpatrzenia przez Gwaranta zgłoszonej przez Zamawiającego wady wynosi 5 dni roboczych 
od dnia jej zgłoszenia. 

12. Nierozpoznanie przez Gwaranta zgłoszonej przez Zamawiającego wady w terminie określonym w ust. 
11 uważa się za uznanie jej w całości za zasadną. 

13. Termin na usunięcie zgłoszonej przez Zamawiającego wady wynosi 14 dni od dnia rozpatrzenia 
zgłoszenia lub od upływu terminu określonego w ust. 12 i może zostać przedłużony w wyjątkowych 
sytuacjach za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Gwaranta. 

14. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z 
usuwania wad. 

15. O każdej wadzie Zamawiający powiadamia telefonicznie wyznaczonego przedstawiciela Gwaranta w 
terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem oraz przesyłką 
poleconą na wskazane przez Gwaranta: numer telefonu, numer faxu oraz adres. O zmianie 
wyznaczonego przedstawiciela Gwaranta oraz numeru telefonu, numeru faxu oraz adresu do zgłaszania 
wad Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej niezwłocznie po dokonaniu zmiany, 
nie później jednak niż 5 dni od dnia jej dokonania. 

16. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zgłoszenia oraz 
wskazać sposób i termin usunięcia wady. 

17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających            
z rękojmi za wady. 

§ 14 
 
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym  

w razie wystąpienia następujących okoliczności: 
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1) przerwy lub opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy trwających powyżej 14 dni dających podstawę 
do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie zakończony w terminie umownym, 
a przerwa lub opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiły z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, 

2) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny  
  z postanowieniami niniejszej umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 strony umowy dokonają jej 
rozliczenia w terminie 60 dni od dnia jej rozwiązania na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 
inwentaryzacji oraz wyceny zaakceptowanej przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty 
rozwiązania. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawi wymaganych dokumentów 
rozliczenie nastąpi na podstawie wyceny Zamawiającego. 

3. Rozwiązanie będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn rozwiązania. 
 

§ 15 
 

1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego swoich danych osobowych 
zawartych w niniejszej umowie dla celów wynikających z jej realizacji. 

2. Wykonawca ma prawo do wglądu i poprawy swoich danych oraz kontroli ich przetwarzania. 
 

§ 16 
 

1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks 
cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną częścią umowy jest Zapytanie ofertowe z dnia ………… wraz z załącznikami oraz oferta  
Wykonawcy wraz z załącznikami. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA: 
…………………………………                                         …………………………………    


