
 
 

UMOWA  nr …/2020  

zawarta w dniu …………………………. 2020 r. w Rzeszowie pomiędzy: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej WYKONAWCĄ,  

a 

Skarbem Państwa - Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży 

Pożarnej reprezentowanym przez .........................................................................  

35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4, NIP: 813-12-89-353 zwanym dalej 

ZAMAWIAJĄCYM,  

 

Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). na „Rozbudowę systemu łączności Państwowej 

Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji 

działań ratowniczo-gaśniczych- etap II.” . 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Rozbudowę 

systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego 

dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych- etap II” 

obejmującą dostawę i konfigurację zestawu do transmisji wideo z drona  

w czasie rzeczywistym. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym wymagana funkcjonalność, ilość 

i rodzaj dostarczanych elementów (w tym sprzętu, oprogramowania itp.) oraz 

koniecznych do wykonania czynności i robót zawiera Opis Przedmiotu 

Zamówienia stanowiący załącznik nr 1.2 do Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do niniejszej 

umowy oraz Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 

będącymi jej integralną częścią. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności lub dostarczyć sprzęt, który 

nie został wyszczególniony w załącznikach do umowy, a jest konieczny  



 
 

do realizacji przedmiotu Umowy bez konieczności zawierania odrębnej umowy 

i zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z danymi przedłożonymi do oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada odpowiednie 

uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, środki materialne, zaplecze 

techniczne i osobowe oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz 

zobowiązuje się ją wykonać z należytą starannością zgodnie z aktualnym 

poziomem wiedzy i techniki. 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do  

…………… 2020 r.  

2.Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się  

za dotrzymany jeżeli przedmiot umowy zostanie odebrany zgodnie z § 5 w terminie 

określonym w ust. 1 oraz Wykonawca przeprowadzi szkolenie, o którym mowa w § 5, 

co zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy i protokołem 

przeprowadzenia szkolenia podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron 

umowy bez zastrzeżeń 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy wynosi: ................................ zł 

(słownie: .............................................................................................. zł), w tym:  

1) wynagrodzenie netto za przedmiot umowy wynosi: ……………… zł,  

2) wartość podatku VAT …..%. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 

w tym w szczególności należny podatek VAT. Uzgodniona cena jest ostateczna  

i nie podlega negocjacji.  

3. 100 % wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania faktury, na konto nr………………………………… ………………, po 

uprzednim odbiorze przedmiotu umowy i przeprowadzeniu szkolenia przez 

WYKONAWCĘ potwierdzonymi protokołem odbioru i protokołem przeprowadzenia 

szkolenia podpisanymi przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy. 



 
 

4. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku 

Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 

5. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń przez 

przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy 

potwierdzający wykonanie  przedmiotu umowy oraz protokół przeprowadzenia 

szkolenia. 

§ 4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu  

i osobom trzecim w związku z  prowadzonymi  czynnościami, w tym pracami 

instalacyjno-montażowymi  lub z powodu niewykonania lub  niewłaściwego 

wykonania umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie wszelkich 

czynności przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, zapewnienie BHP  

i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – technologiczne 

stosowane na terenie prowadzenia prac.  

3. Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań 

przewidzianych w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające  

z niniejszej umowy i obowiązujących  przepisów  prawnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu lub działającej 

w jego imieniu i na jego rzecz osobie trzeciej, bieżącej kontroli realizacji 

przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania 

Zamawiającemu wszelkich informacji mających wpływ na realizację Umowy 

oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących postępu 

realizacji prac w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi 

dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. Udzielanie informacji, odpowiedzi i 

wyjaśnień, o których mowa w zdaniu pierwszym będzie odbywało się w terminie 

nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisma od 

Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności mających wpływ na realizację 

umowy. Ponadto strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się  

o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony 

umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji oświadczenia lub 

dokumenty, o których mowa w art. 15r ustawy z  dnia 2 marca 2020 r.  



 
 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późń. zm.) 

 

§ 5 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY i SZKOLENIE 

     1. WYKONAWCA pisemnie zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o dacie, od której 

przedmiot umowy będzie gotowy do odbioru przez przedstawicieli 

ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do odbioru  

w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia. Strony dopuszczają 

zawiadomienie za pomocą faksu lub na pocztę e-mail. Zawiadomienie należy 

skierować do Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie za pomocą faksu 17 

85 23 601 lub adres e-mail it@podkarpacie.straz.pl 

2. Odbioru przedmiotu umowy dokona min. 2 osobowa komisja 

ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela 

WY`KONAWCY. Z czynności odbioru zostanie sporządzony Protokół odbioru 

w dwóch egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla 

ZAMAWIAJĄCEGO, i WYKONAWCY oraz zostanie on podpisany przez 

przedstawicieli stron.  

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy wadliwego 

wykonania umowy, (a w szczególności niezgodności przedmiotu umowy  

z umową i jej załącznikami, dokumentacją przetargową i ofertą Wykonawcy), 

WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad (poprzez 

naprawę lub wymianę na nowy przedmiot umowy lub jego element). W takim 

przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach w dwóch 

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.  

4. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie będzie w stanie niezwłocznie usunąć 

wad, o których mowa w ust. 3 odbiór  zostanie przerwany. Po usunięciu wad, 

dalszy tok postępowania będzie zgodny z ust.1-4 (odbiór rozpoczyna się od 

nowa).  

5. Postanowienia od ust. 1 do ust. 4 nie naruszają i nie wyłączają stosowania 

postanowień umownych i kodeksu cywilnego dotyczących kar umownych, 

odstąpienia od umowy oraz rękojmi za wady i nie przesuwają terminu 

wykonania przedmiotu umowy. 



 
 

6. WYKONAWCA lub jego przedstawiciel, przeprowadzi w KW PSP  

w Rzeszowie na własny koszt szkolenie z obsługi przedmiotu umowy zgodnie 

z pkt 10 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Protokół z przeprowadzonego 

szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, i WYKONAWCY 

oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.   

 

§ 6 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Do przedmiotu umowy Wykonawca dołączy wszelką niezbędną dokumentację 

techniczną (w tym instrukcje, licencje(sublicencje) - udzielone na czas nieokreślony, 

niewyłączne, bezterminowe i opłacone w ramach wynagrodzenia, o którym mowa  

w §3 ust. 1 Umowy) której treść będzie zgodna z zapisami Umowy wraz  

z załącznikami, dokumentacją przetargową oraz ofertą Wykonawcy. 

§ 7 

RĘKOJMIA, GWARANCJA, WSPARCIE TECHNICZNE 

1.WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU, ….. gwarancji, na przedmiot umowy 

gwarantując w okresie gwarancji: 

1) że przedmiot umowy będzie wolny od wad, a w szczególności będzie  posiadał 

parametry techniczne, warunki i właściwości odpowiadające umowie wraz  

z załącznikami, dokumentacji przetargowej i ofercie WYKONAWCY , 

2) usunięcie w przedmiocie umowy (lub jego poszczególnych elementach: 

robotach, materiałach, konstrukcjach, sprzętach, urządzeniach, oprogramowaniu 

itp.) we własnym zakresie i na własny koszt wad polegające na dokonaniu 

naprawy lub dokonaniu wymiany na wolny od wad, 

3) wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich czynności 

serwisowych, konfiguracyjnych wskazanych w dokumentacji technicznej, 

obejmujących również wymianę części, i innych elementów podlegających 

okresowej wymianie, 

4) bezpłatne wsparcie techniczne w czasie trwania gwarancji polegające na 

udzielaniu pomocy dotyczącej funkcjonowania zestawu i rozwiązywania 

problemów.  

5) dostęp do najnowszych aktualizacji składników zestawu. 



 
 

2. Okres gwarancji liczy się od dnia pozytywnego przekazania przedmiotu umowy,  

o którym mowa w § 5. ust. 2  niniejszej umowy, potwierdzonego podpisanym przez 

strony protokołem odbioru  bez zastrzeżeń. 

3. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem gwarancji udzielonej przez 

WYKONAWCĘ. 

4. Czynności wynikające z gwarancji będą świadczone przez Wykonawcę w miejscu 

instalacji zestawu za wyjątkiem prac, które można wykonać metodą zdalną. 

5. ZAMAWIAJĄCY wymaga możliwości zgłaszania wad 24 godziny na dobę 7 dni  

w tygodniu. W przypadku zgłaszania przez Zamawiającego wad Wykonawca 

zobowiązuje się do podjęcia czynność gwarancyjnych w terminie następnego dnia 

roboczego (w godzinach od 8:00 do 16:00) po zgłoszeniu. Usunięcie wady 

krytycznej (całkowita niedostępność zestawu transmisji) musi nastąpić w ciągu 3 

dni od podjęcia czynności gwarancyjnych. Czas usunięcia pozostałych wad wynosi 

14  dni od podjęcia czynności gwarancyjnych. Zgłaszanie wad przez 

ZAMAWIAJĄCEGO będzie realizowane pocztą elektroniczną na adres 

……………………, telefonicznie na numer ………………… lub za pomocą 

dedykowanej platformy HelpDesk. ZAMAWIAJĄCY wymaga aby WYKONAWCA 

każdorazowo potwierdził fakt podjęcia czynności gwarancyjnych.  

6. Wady, których z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY nie da się usunąć  

w terminie określonym w ust. 5 usuwane będą w terminie uzgodnionym w formie 

pisemnej z ZAMAWIAJĄCYM. W przypadku nie uzgodnienia terminu, o którym 

mowa powyżej ustala się termin 30 dni, liczony od chwili otrzymania zgłoszenia  

o wadzie, na jej usunięcie. ZAMAWIAJACY może wymagać od WYKONAWCY 

zapewnienia sprzętu zastępczego na czas usunięcia wady. 

7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu od momentu zgłoszenia elementu przedmiotu 

umowy do naprawy do momentu odbioru wolnego od wad. 

8. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia 

przedmiotu zgłoszenia gwarancyjnego w związku ze stwierdzeniem wad, których 

nie można usunąć (wykonać) w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO lub innej lokalizacji 

przedmiotu umowy, przemieszczenie celem naprawy i z powrotem do siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO lub innej lokalizacji przedmiotu umowy dokonuje się na koszt 

WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy WYKONAWCĄ  

a ZAMAWIAJĄCYM. W przypadku braku porozumienia co do warunków 



 
 

niniejszego przemieszczenia WYKONAWCA dokona koniecznych napraw  

w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO lub innej lokalizacji przedmiotu umowy. 

9. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, 6 

ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo zlecenia naprawy  

w wybranym przez siebie serwisie. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY wystawi 

WYKONAWCY notę obciążeniową równą kosztom poniesionym za naprawy 

przedmiotu zamówienia lub jego części przez inny podmiot, a WYKONAWCA 

zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar 

umownych. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje 

utraty gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na przedmiot umowy. 

10. WYKONAWCA w okresie gwarancji zobowiązany jest do wymiany części na nowe, 

nie regenerowane. 

11. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady oznaczają, że WYKONAWCA ponosić 

będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu, będące następstwem 

ujawnionych wad przedmiotu umowy. 

12. ZAMAWIAJĄCY może korzystać z korzystniejszych uregulowań kodeksu 

cywilnego w sprawach rękojmi za wady oraz gwarancji. 

13.  Na użytek niniejszej umowy za wadę strony przyjmują wadę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1145) oraz awarie, usterki i błędy w przedmiocie umowy. 

§ 8 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  WYKONAWCA 

zapłaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym 

mowa w § 2 ust.1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień 

opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 %, na podstawie noty obciążającej 

wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO,  

2) za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY  

w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto na podstawie noty obciążającej 

wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO. 



 
 

3) za opóźnienie w podjęciu czynności gwarancyjnych lub za opóźnienie  

w usunięciu wad krytycznych o których mowa § 7 ust. 5,  stwierdzonych w okresie 

gwarancji i rękojmi, w stosunku do terminów określonych § 7 ust. 5 i 6  

w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczonej od 

dnia wyznaczonego na podjęcie czynności gwarancyjnych lub na usunięcie wad 

krytycznych, jednakże nie więcej niż 20 %, na podstawie noty obciążającej 

wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4) za opóźnienie w podjęciu czynności gwarancyjnych lub za opóźnienie  

w usunięciu pozostałych wad o których mowa § 7 ust. 5,  stwierdzonych w okresie 

gwarancji i rękojmi, w stosunku do terminów określonych § 7 ust. 5 i 6  

w wysokości 0,015 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczonej 

od dnia wyznaczonego na podjęcie czynności gwarancyjnej lub na usunięcie 

pozostałych wad jednakże nie więcej niż 20 %, na podstawie noty obciążającej 

wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi 

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 7 dni kalendarzowych od 

wyznaczonego terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 

niniejszej umowy. W powyższym przypadku WYKONAWCY nie przysługuje 

roszczenie odszkodowawcze w wyniku poniesionej szkody. W takim przypadku 

ZAMAWIAJĄCY naliczy kary umowne, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2).  

3. Kary umowne podlegają łączeniu. Łączna wysokość naliczonych WYKONAWCY 

kar umownych z jednego lub kilku tytułów nie może przekroczyć limitu 25% 

wynagrodzenia brutto. 

4. W przypadku zawarcia umowy na podstawie oferty, która prowadzi do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku VAT  

w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wysokość kar umownych 

ustalana jest wg wartości całkowitej przedmiotu umowy brutto. 

5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

§9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. WYKONAWCA przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy ZAMAWIAJĄCYMU w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto. 



 
 

2. W trakcie realizacji umowy WYKONAWCA może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  

i bez zmiany jego wysokości.  

3. Zwrot 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie  

30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenia 

roszczeń z tytułu gwarancji  rękojmi za wady  wynosi 30 % wartości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrócona WYKONAWCY nie 

później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.  

4. ZAMAWIAJĄCY i poszczególni ODBIORCY są uprawnieni do skorzystania  

z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1,  

w szczególności w przypadku, gdy WYKONAWCA będąc zobowiązany do zapłaty 

kary umownej na podstawie umowy, nie zapłaci jej w terminie lub w ogóle odmówi 

jej zapłacenia. 

5. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy 

niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 5 nie przedłoży Zamawiającemu 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty 

całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 

dotychczasowe zabezpieczenie. 

  

 

§11 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez aneksy sporządzone w formie pisemnej 

i podpisane przez Strony umowy, pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają 

możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 

ust. 1 pkt.5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczonych 

 z mocy prawa (w tym ustawy z  dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 



 
 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 

374 z późń. zm.) i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których 

zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w ustępach następnych. 

2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych  

w przedmiocie umowy w przypadku gdy wystąpi: 

1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, 

dokumentacji technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów i urządzeń; 

2) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;  

3) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalającej 

na zaoszczędzenie czasu realizacji umowy lub kosztów realizacji umowy jak 

również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

4) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

 

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą prowadzić do zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy ani powodować powstania po stronie 

ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowych kosztów. 

4. Wskazanie powyższych okoliczności zmian umowy nie stanowi zobowiązania 

ZAMAWIAJĄCEGO do wprowadzenia tych zmian. 

5. Umowa może zostać zmieniona także w zakresie i okolicznościach wynikających 

bezpośrednio z przepisów prawa w szczególności z ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

§ 12 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. Z ramienia WYKONAWCY przedstawicielami będą  ……………………………… 

2. Z ramienia Zamawiającego przedstawicielami będą ………………………………. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 2  

O dokonaniu zmiany, Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta 

nie wymaga zmiany umowy. 

4. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym do doręczania oświadczeń woli 

stron: 



 
 

1) Zamawiający - Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie ………………………. 

e-mail……………, fax ……………………. 

2) Wykonawca - …………………………………………… e-mail. …………………., 

fax ……………… 

5. Każda zmiana adresu, określonego w ust.4 wymaga pisemnego poinformowania 

drugiej strony. 

6. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod 

dotychczasowy adres ma skutek doręczenia. 

7. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego, w tym dla składania oświadczeń 

woli drogą pocztową, drogą e– mailową, lub za pomocą faksu na adresy podane 

w ust. 4. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej 

osobie z chwilą, otrzymania elektronicznego potwierdzenia dostarczenia 

korespondencji do skrzynki odbiorcy. 

 

§ 13 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane 

będą przez Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.                                                                

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod 

rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 

Wykonawcy. 

 

 

  

          ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


