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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

WZÓR UMOWY - DOSTAWA 

 

Numer umowy ............../............ 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu .............................. (data) 

w ......................................... (miejsce) 

pomiędzy: 

Zamawiającym: Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 

z siedzibą: we Wrocławiu 

NIP: 895-18-30-432 

adres do korespondencji: ul. Podwale 62, 50-010 Wrocław 

reprezentowanym przez: 

- Dyrektora Jana Pysia 

- przy kontrasygnacie Głównego Księgowego 

zwany dalej Zamawiającym 

a 

Wykonawcą: ...................................................... 

z siedzibą: ...................................................... 

NIP: ...................................................... 

adres do korespondencji: ...................................................... 

reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa / 

innego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy - stanowiącego 

załącznik nr ... do niniejszej umowy): 

- ................................................... 

- ................................................... 

zwany dalej Wykonawcą 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego. Postępowanie przeprowadzono zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 

11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) - dalej p.z.p. 

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 
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§ 1 

Przedmiot umowy i zasady realizacji 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego statku inspekcyjnego, ( zw. dalej 

"jednostka") wraz z wyposażeniem (zw. dalej "wyposażeniem") na potrzeby Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej we Wrocławiu wraz z przeprowadzeniem szkolenia z obsługi jednostki i jej 

wyposażenia, realizowana przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zgodnie ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia (zw. dalej „SWZ”), na warunkach i zasadach opisanych w dalszej treści 

Umowy, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (zw. dalej „OPZ”) stanowiącym Załącznik 

nr 1 do Umowy oraz Formularzem Oferty Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy 

(zw. dalej „Oferta”) dla Zamawiającego.  

2. Jako wyposażenie należy rozumieć wyposażenie techniczno-eksploatacyjne, nawigacyjne, 

pokładowe, ratunkowe, przeciw pożarowe, awaryjne szczegółowo określone w treści OPZ. 

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z OPZ. 

4. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Załącznik ten jest integralną 

częścią umowy. 

5. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące 

w postępowaniu zapisy specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 

6. Dostawa realizowana będzie jednorazowo według wskazań przekazywanych Wykonawcy 

przez Zamawiającego.  

7. Dostawa będzie zrealizowana do jednej z miejscowości: Wrocław, Nowa Sól lub Kędzierzyn-

Koźle, w miejsce wskazane przez Zamawiającego do dnia 20 grudnia 2021 roku, do godz. 16:00. 

8. Dostawa zostanie potwierdzona podpisanym protokołem odbioru po weryfikacji 

przez przedstawicieli Zamawiającego. Odbiór zostanie poprzedzony uruchomieniem jednostki 

oraz sprawdzeniem jej zachowania na wodzie, w tym manewrowości. W razie stwierdzenia 

w czasie odbioru wad, braków, w tym braków wyposażenia lub nie spełnienia wymagań 

umownych co do manewrowości Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

uzupełnienia braków, w tym braków wyposażenia lub przywrócenia uzgodnionej sprawności 

manewrowej jednostki. 

9. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw 

związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi 

Wykonawca. 

11. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej 

realizacji zamówienia.  

12. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostarczenia Przedmiotu Umowy, 

co najmniej trzy dni robocze przed terminem dostawy. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich, za pomocą 

których wykonuje Umowę jak za swoje własne. 

14. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z dniem dokonania 

odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu bez konieczności składania w tym 

zakresie dodatkowego oświadczenia woli, niewyłączającej licencji na korzystanie z Przedmiotu 

Umowy bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

1) W zakresie swobodnego korzystania, 

2) Dokonywania zmian, adaptacji, przeróbek, remontów, modyfikacji, rozbudowy, przebudowy, 

oraz korzystanie i rozporządzania tak zmienionym Utworem 

3) Wykorzystanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego; wykorzystanie Utworu do celów 

marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także dla 

celów edukacyjnych lub szkoleniowych, 
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4) Umieszczenie i wykorzystanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów 

promocyjnych Zamawiającego, 

5) Udostępnianie podmiotom trzecim. 

15. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony bez możliwości jej wypowiedzenia. 

§ 2 

Czas trwania umowy 

Niniejsza umowa zostaje zawarta do dnia 20 grudnia 2021 roku. Nie wyłącza to uprawnień 

Zamawiającego wynikających z rękojmi i gwarancji oraz pozostałych praw jako właściciela 

jednostki. 

§ 3 

Osoby upoważnione do realizacji umowy 

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:  

- ............................................................ (dane osoby) 

telefon do kontaktu: ....................................................... 

e-mail: ............................................................................ 

Wykonawcę reprezentować będzie: 

- ............................................................. (dane osoby) 

telefon do kontaktu: ....................................................... 

e-mail: ............................................................................ 

§ 4 

Wartość umowy 

1. Wartość umowy zostaje określona na ................................................... PLN brutto (słownie 

................................................... złotych) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze. 

2. Wartość umowy określona w ust. 1 jest wartością maksymalną zamówienia. 

3. Wykonawca uznaje wartość umowy za właściwą dla przedmiotu zamówienia i nie będzie 

domagać się w przyszłości jej zmiany, bez względu na przyczyny. 

§ 5 

Warunki płatności 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy (jednostki) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w następujących częściach: 

1) za projekt zatwierdzony przez podmiot upoważniony, o którym mowa w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych 

i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania 

przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423) oraz wybudowanie kadłuba, 

udokumentowane przez Wykonawcę za pomocą zaświadczenia o wykonaniu testu 

szczelności kadłuba wydanego przez podmiot upoważniony, o którym mowa 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań 

technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów 

do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423): 35 % 
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kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 to jest: ......................................... zł netto (słownie: 

.............................., .../100 złotych) z podatkiem VAT w stawce ......... %, tj. 

............................zł brutto (słownie: ............................., ../100 złotych), 

2) za zainstalowanie w kadłubie napędu głównego, tj. układu generatorowo – akumulatorowego 

posadowionego na fundamentach, udokumentowane przez Wykonawcę za pomocą 

zaświadczenia wydanego przez podmiot upoważniony, o którym mowa w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych 

i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania 

przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423): 30% kwoty, o której mowa 

w § 4 ust. 1 to jest: ......................................... zł netto (słownie: .............................., .../100 

złotych) z podatkiem VAT w stawce ......... %, tj. ............................zł brutto (słownie: 

............................., ../100 złotych), 

3) za wykonanie prób w ruchu udokumentowane przez Wykonawcę, za pomocą zaświadczenia 

wydanego przez podmiot upoważniony, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia 

statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów 

technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423): 20% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 

1 to jest: ......................................... zł netto (słownie: .............................., .../100 złotych) 

z podatkiem VAT w stawce .........%, tj. ............................zł brutto (słownie: 

............................., ../100 złotych), 

4) pozostała część wynagrodzenia, tj. 15 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1, to jest: 

......................................... zł netto (słownie: .............................., .../100 złotych) z podatkiem 

VAT w stawce ......... %, tj. ............................zł brutto (słownie: ............................., ../100 

złotych), zostanie zapłacona po prawidłowym wykonaniu zamówienia i po wydaniu 

Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru – poprzedzonego 

ruchem próbnym jednostki - potwierdzającym prawidłowe wykonanie jednostki oraz jej 

kompletność. 

2. Termin zapłaty ustala się na 14 dni od daty otrzymania faktur VAT za realizację zamówienia 

z załączonym zaświadczeniami, o których mowa w ust. 1 lub protokołem odbioru, o którym 

mowa w § 1 ust. 8. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty części należności przelewem, na rachunek 

Wykonawcy:…………………………………………………………………………………… 

4. Warunkiem zapłaty pierwszej, drugiej i trzeciej części wynagrodzenia jest przekazanie przez 

Wykonawcę Zamawiającemu:  

 

1) Projektu jednostki zatwierdzonego przez podmiot upoważniony, o którym mowa 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań 

technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów 

do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423) oraz 

zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie testu szczelności kadłuba z wynikiem 

pozytywnym wydanego przez podmiot upoważniony, o którym mowa w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych 

i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania 

przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423) 

2) Zaświadczenia potwierdzającego zainstalowanie w kadłubie napędu głównego, tj. układu 

generatorowo – akumulatorowego posadowionego na fundamentach wydanego przez 

podmiot upoważniony, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi 
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śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych 

statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423) 

3) Zaświadczenia potwierdzającego wykonanie prób w ruchu wydanego przez podmiot 

upoważniony, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 

2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz 

upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 

nr 216 poz. 1423). 

5. Podstawą do wystawienia faktur przejściowych za wykonanie Zamówienia, będą podpisane przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokoły odbiorów częściowych. Postanowienia § 6 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Pozostała część wynagrodzenia, zostanie zapłacona po prawidłowym wykonaniu zamówienia i po 

wydaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru – 

poprzedzonego ruchem próbnym jednostki - potwierdzającym prawidłowe wykonanie jednostki 

oraz jej kompletność. 

§ 6  

Forma odbioru Przedmiotu Umowy 

 

1. Potwierdzenie przekazania przedmiotu Umowy nastąpi w postaci pisemnego protokołu odbioru 

sporządzonego przez Wykonawcę i podpisanego przez obie strony. Protokół odbioru musi 

zawierać, co najmniej następujące dane:  

1) datę i miejsce sporządzenia protokołu,  

2) specyfikację techniczna jednostki, uwzględniającą zapisy ust. 2, w formacie uzgodnionym 

przez Strony, 

3) datę dokonania odbioru,  

4) informację potwierdzająca przeprowadzenie szkoleń z obsługi Przedmiotu Umowy. 

5) wykaz dokumentów przekazanych przez Wykonawcę, o których mowa w OPZ, 

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego na czas 

nieokreślony dokumentacji technicznej jednostki do remontów oraz adaptacji i modernizacji 

jednostki przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 

2. Specyfikacja techniczna powinna zawierać m.in. zestawienie ilościowe i opis techniczny 

jednostki wraz z jej wyposażeniem w zakresie wskazanym w OPZ. Sporządzona w postaci 

tabelarycznej, a ocena spełnienia wymagań będzie oparta na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. 

3. Odbiór będzie dokonany po wykonaniu następujących czynności: 

1)  weryfikacja dokumentów przekazanych przez Wykonawcę, o których mowa w OPZ, 

2)  uruchomienie jednostki oraz jej wyposażenia, wskazanego przez Zamawiającego podczas 

procedury odbioru. 

4. Odbiór zostanie dokonany przez osoby wskazane przez Zamawiającego w § 3, 

5. Za dzień odbioru przyjmuje się datę odbioru Przedmiotu Umowy wraz z załączonymi 

dokumentami, wskazanymi w ust. 1, podpisanym przez Strony, nie zawierającym zastrzeżeń. 

6. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad jednostki lub niespełniania przez nią warunków 

umowy Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub doprowadzenia 

jednostki do stanu zgodnego z umową. Podczas odbioru końcowego Wykonawca nie może 

powoływać się na wcześniejsze protokoły odbiorów częściowych.  

7. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli wykonania 

jednostki. W tym celu Wykonawca okaże Zamawiającemu na każde jego żądanie, na dowolnym 

etapie jej wykonania zarówno jednostkę, jak też zapewni Zamawiającemu dostęp do wszelkiej 

dokumentacji, w tym projektu, dowodów zakupów materiałów, certyfikatów, etc. 
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§ 7 

Gwarancje 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na: 

1) kadłub łącznie z linią wałów na okres …….. miesięcy (zgodnie z Ofertą),  

2) pozostałe elementy jednostki i wyposażenia w tym akumulatory, na okres…….. miesięcy 

(zgodnie z Ofertą).  

2. Termin gwarancji liczony jest od daty protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy. 

3. W ramach udzielonej gwarancji na wyposażenie, Wykonawca zapewni naprawę lub wymianę 

reklamowanego wyposażenia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przesłania zgłoszenia, przy 

czym naprawa odbywać się będzie: 

1) w miejscu jego instalacji/montażu,  

2) dopuszcza się możliwość wykonania naprawy wyposażenia poza miejscem jego 

instalacji/montażu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

jednostki, Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dokonania diagnozy przyczyny zgłoszonej nieprawidłowości, w terminie nie dłuższym niż 48 

godzin od przesłania zgłoszenia, 

2) usunięcia zgłoszonej nieprawidłowości niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od przesłania zgłoszenia,  

3) okres udzielonej gwarancji jakości zostanie każdorazowo przedłużony o liczbę dni, w których 

jednostka była wyłączona z eksploatacji w związku ze zgłoszoną nieprawidłowością, 

odpowiednio do okresu udzielonej gwarancji.  

5. Jeżeli Wykonawca wykaże, że usunięcie wad w terminach określonych w ust. 3 i 4 jest 

niemożliwe, Zamawiający może udzielić dodatkowego terminu na usunięcie wad.  

6. Zgłoszenia przesyłane będą poprzez Osoby, o których mowa w § 3 pod adresem 

elektronicznym…………………. 

7. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym wystąpi konieczność kolejnej naprawy tego samego 

wyposażenia lub elementu jednostki (tj. w tym samym wyposażeniu lub elemencie jednostki 

ujawniona zostanie drugi raz jakakolwiek wada), Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 

tego wyposażenia lub elementu jednostki na nowy, całkowicie sprawny i o parametrach 

spełniających minimalne wymagania określone w OPZ, zapewniając pełną kompatybilność 

i sprawność działania wyposażenia i/lub jednostki w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. 

8. W przypadku, gdy do wyposażenia lub innej części Przedmiotu Umowy zostanie dołączona 

określona karta gwarancyjna lub inny dokument, który przewiduje odmienne niż określone 

niniejszą Umową warunki gwarancji, stosuje się warunki korzystniejsze dla Zamawiającego. 

W przypadku wątpliwości, które warunki są korzystniejsze, wybór należy do Zamawiającego. 

9. Dokument Umowy stanowi dokument gwarancyjny dla gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 

(oświadczenie gwarancyjne). 

10. Stosowanie praw wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza stosowania uprawnień 

Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

zgłoszonych przez Zamawiającego wad w ramach rękojmi w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Strony wyłączają zastosowanie art. 563 K.C. 

11. W razie gdyby wykonawca nie wykonał obowiązków z gwarancji lub rękojmi za wady 

Zamawiający ma prawo zlecić dowolnemu podmiotowi, według swojego wyboru, przywrócenie 

jednostki do stanu zgodnego z umową, w tym usuniecie wad lub wymianę na nowy wolny od 

wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca zwróci wszystkie poniesione przez 

Zamawiającego koszty czynności określonych w zdaniu poprzedzającym w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania dokumentu księgowego. 
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§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku: 

a) opóźnienia w wydaniu Zamawiającemu jednostki w terminie, w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 naliczonej za każdy dzień 

opóźnienia,  

b) zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem pod względem, jakościowym, 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1,  

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 naliczone za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia 

wad, 

d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których 

mowa w § 9 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

(niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 4 ust. 1, 

f) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 

ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby 

wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty 

z faktury Wykonawcy. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 

równowartość wartości umowy. 

§ 9  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie 

gwarancji bankowej (banku zaakceptowanego przez Zamawiającego) należytego wykonania 

umowy, w tym usunięcia wad jednostki, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie 

wartości umowy, co stanowi kwotę ............................. PLN, słownie: 

...................................................................... złotych. 

 Podmiot udzielający gwarancji wypłaci środki pieniężne na pierwsze żądanie Zamawiającego, 

obejmujące równowartość kosztów zastępczego usunięcia wad jednostki lub jej przywrócenia 

do stanu zgodnego z umową. 

 

§ 10 

Zmiany umowy  

1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w przypadku: 

a) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie 

gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie,  

b) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było 

przewidzieć na etapie zawierania umowy (nie zalicza się do nich warunków 

atmosferycznych), 

c) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 3. 
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......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

2. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa: ....................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy  

1. W razie gdyby okazało się, że Wykonawca na dowolnym etapie wykonuje jednostkę wadliwie 

lub nieterminowo (włączając w to także wadliwość dokumentacji, niewłaściwe materiały, 

certyfikaty etc.) Zamawiający wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do prawidłowego 

wykonania jednostki i zakreśli Wykonawcy w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni. W razie 

bezskutecznego upływu terminu określonego w zdaniu poprzedzającym Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy. Przepis art. 636 § 1 kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. 

2. Oprócz podstaw odstąpienia od umowy wskazanych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić 

od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

p.z.p.,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 

z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej.  

3. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 

455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.  

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania i to w sposób prawidłowy części umowy. 

Zamawiający, według swojego wyboru, może zatrzymać prawidłowo wykonane elementy 

jednostki i zapłacić za nie odpowiednią cześć wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 4 

ust. 1. 

5.    W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zwróci on otrzymane od Zamawiającego 

kwoty płatności częściowych na wynagrodzenie w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentu 

księgowego. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 
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Zamawiającego według polskich przepisów postępowania cywilnego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz 

zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie 

siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania 

za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.  

3. Strony zgodnie ustalają, że w odniesieniu do niniejszej umowy i wszystkich jej uregulowań 

zastosowanie ma polskie prawo materialne. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami 

niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.). 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

................................. ......................................... 
(Wykonawca) (Zamawiający) 


