
Załącznik nr 7 
WZÓR UMOWY 

 

UMOWA Nr ……… 

Zawarta w dniu ………… r. w Stalowej Woli pomiędzy: 

Miejskim Domem Kultury, ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-15-27-646, REGON: 830005118, 

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem ……, prowadzonym przez Miasto Stalowa Wola,  

reprezentowanym przez: 

Marka Gruchotę – Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą w 

……………………… przy ul. ……………………………………….………... wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………., 

…………….. Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

……………….…………..…………., o numerze NIP: ………….…………………………….; REGON: 

…………….., reprezentowaną przez: 

………………………… zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyższych zapisów w przypadku innej formy prowadzenia 

działalności gospodarczej)  

o następującej treści:   

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym o nr sprawy 

SA.26.12.2019.MSP, ogłoszonym w dniu ………………… r. w BZP pod nr …………………., na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. 

zm.), dotyczącego zadania pn.: „Wymiana parku oświetleniowego na sali widowiskowej w Miejskim Domu 

Kultury w Stalowej Woli”, została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa elementów oświetlenia scenicznego konwencjonalnego sali widowiskowej 

wraz z niezbędnymi akcesoriami i wyposażeniem dodatkowym w ramach projektu pn. „Wymiana parku 

oświetleniowego na sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli” dofinansowanego w 

ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura domów kultury. 

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy urządzenia szczegółowo opisane w Załączniku nr 

1 do niniejszej umowy.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie w formie pisemnej, w języku polskim, instrukcji obsługi, 

warunków przechowywania i konserwacji urządzeń oraz książki gwarancyjne, karty gwarancyjne oraz 

wszelkie inne dokumenty konieczne do użytkowania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej 

realizacji zamówienia.  

5. Cały dostarczony w ramach niniejszego zamówienia sprzęt powinien być fabrycznie nowy, wyprodukowany 

nie wcześniej niż w 2018 r., wolny od wad, oryginalnie zapakowany i odpowiadający właściwym normom 

jakościowym. 

6. Dostawy objęte zamówieniem winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem 

umowy. 

7. Sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami oraz muszą posiadać oświadczenia producentów 

potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady Europy określającymi wymogi bezpieczeństwa (CE). 

8. Transport towarów zamówionych oraz koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.  

9. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych 

i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 

10. Przedmiot umowy dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego w odpowiednim opakowaniu 

zabezpieczającym go przed uszkodzeniem w trakcie transportu. 



11. Wady jakościowe stwierdzone przez Zamawiającego przy odbiorze Wykonawca zobowiązuje się usunąć 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni na swój koszt. 

12. Integralną cześć umowy stanowią:  

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości sprzętu zawarto 

w Załączniku 1 do umowy. 

 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy na kwotę: 
………………………….. zł (netto)  

+ …………% VAT w kwocie ……………………………. zł 

………………………………… zł (brutto) 

(słownie: ………………………………………………………………………….. zł). 

2. Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie ryczałtowe zostało skalkulowane w sposób uwzględniający 

zrealizowanie przedmiotu umowy w sposób kompletny zgodny ze złożona ofertą i SIWZ. 

3. Wykonawca nie może przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzony przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia upływa z dniem ……………………………………...  

2. O terminie rozpoczęcia dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego na dwa dni robocze przed jej 

wykonaniem. 

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru, podpisanym przez osoby sprawujące 

nadzór nad umową. 

4. Należności objęte fakturami VAT zostaną uiszczone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Faktura 

może być wystawiona nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu odbioru. 

5. Do nadzoru nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego oraz podpisania protokołu zdawczo – 

odbiorczego przedmiotu zamówienia wyznacza się  
 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

§ 4 

1. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję i rękojmię na okres 

………………. lat. 

2. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru. 

3. Obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca nie może powierzyć innemu podmiotowi bez 

powiadomienia Zamawiającego. 

4. Wykonawca zapewni w powyższym okresie bezpłatny serwis naprawczy urządzeń w miejscu użytkowania 

sprzętu. 

5. Wykonawca zapewnia, że przystąpi do usuwania wady, awarii lub usterki przedmiotu umowy w czasie 

reakcji nie przekraczającym ………… dni od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu 

wady. 

6. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający przekaże bezpośrednio do Wykonawcy. 

7. Powiadomienie o ewentualnej awarii nastąpi telefonicznie i zostanie potwierdzone poczta elektroniczną na 

adres…………………………….. Wykonawca dokona nieodpłatnie naprawy gwarancyjnej lub wymieni 

urządzenie wadliwe na nowe w ciągu 10 dni od chwili zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

8. W szczególnych przypadkach strony mogą uzgodnić inny termin naprawy, przy czym wymagane jest 

potwierdzenie na piśmie. 

9. Na czas naprawy lub wymiany Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy wolny od wad 

(równoważny, pod względem parametrów technicznych), o ile naprawa lub wymiana uniemożliwi normalne 

funkcjonowanie sali widowiskowej. 

10. W przypadku gdy naprawa w miejscu użytkowania nie jest możliwa, Wykonawca odbierze sprzęt i dostarczy 

go po naprawie na własny koszt i odpowiedzialność. 

11. Gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 4 tygodnie lub gdy sprzęt będzie naprawiany 3 razy Wykonawca 

zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy. 

12. Gdy naprawa lub wymiana sprzętu potrwa dłużej niż 10 dni przedłuża się okres gwarancji o czas przerwy w 

eksploatacji. 

13. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do: 



a) przenoszenie dostarczonego sprzętu związanego ze zamianą siedziby, 

b) dysponowanie zakupionym sprzętem, w razie sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu gwarancja 

przechodzi na właściciela. 

14. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania, wady, awarii lub usterki w terminie o którym 

mowa w ust. poprzedzających, bądź też jej nieusunięcia w terminie określonym powyżej, Zamawiający 

uprawniony będzie do ich usunięcia w drodze wykonawstwa zastępczego (w szczególności w drodze 

dostawy lub naprawy, wykonania innej czynności serwisowej w zakresie objętych gwarancją) poprzez 

zlecenie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty gwarancji i rękojmi. 

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji określonymi powyżej w niniejszej umowie a 

warunkami gwarancji udzielonej przez Wykonawcę obowiązują warunki korzystniejsze dla Zamawiającego.  

16. Ewentualny koszt transportu reklamowanego sprzętu leży po stronie Wykonawcy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, a 

którą będzie realizował samodzielnie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania i 

zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne. 

3. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy, które z uwagi na wartość lub 

przedmiot, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu: 

        Wykonawca, podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w  

zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo w wartości większej niż 5.000 zł .  

4. W umowie o podwykonawstwo winien znaleźć się zapis, że: 

a) w przypadku nieterminowej zapłaty należności lub jej części, podwykonawca ma obowiązek 

zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w terminie 7 dni od upływu terminu płatności faktury,  

b) płatność za faktury będzie dokonywana przelewem z konta Wykonawcy na konto Podwykonawcy 

(lub dalszego Podwykonawcy) wskazane na fakturze VAT w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę faktury VAT,  

c) umowy zawierane o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nie mogą naruszać w żaden 

sposób interesów Zamawiającego, nie mogą być sprzeczne z niniejszą umową i powinny zawierać 

zapis: 

„W przypadku kolizji postanowień umowy z dnia ……………… z postanowieniami niniejszej umowy 

(umowa o podwykonawstwo), pierwszeństwo mają postanowienia umowy o nr …….” oraz „Strony 

zgodnie oświadczają, iż postanowienia nie ujęte w niniejszej umowie (umowie o podwykonawstwo), 

a zawarte w Umowie nr z dnia ………… r., stanowiącej integralną część niniejszej 

umowy, zawartej pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą ………………, wiążą Podwykonawcę”. 

5. Projekt umowy podwykonawstwa powinien zawierać: 

a) Zakres powierzanych Podwykonawcy dostaw lub usług, 

b) Zasady odbiorów dostaw wykonywanych przez Podwykonawcę ze wskazaniem, że odbiór 

dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego, 

c) Wysokość wynagrodzenia i zakres dostaw, których wykonanie stanowi podstawę zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spójne z treścią niniejszej umowy 

postanowienia w zakresie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

d) Postanowienia spójne z umową podstawową, w szczególności w zakresie okresów 

odpowiedzialności za wady wykonywanych przez podwykonawcę dostaw, oraz innych 

obowiązków w stosunku do okresów wynikających z umowy, 

e) Postanowienia dotyczące możliwości przejęcia przez Zamawiającego na jego żądanie, praw i/lub 

obowiązków Wykonawcy wobec podwykonawcy, 

f) Skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej Wykonawcy przez 

Podwykonawcę. 



g) Rozliczenia odebranych przez Zamawiającego dostaw lub usług, zrealizowanych przez 

podwykonawcę 

h) Postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec 

podwykonawcy. 

i) Postanowienia zakazujące podwykonawcy podzlecania wykonania dostaw, usług i związanych z nimi 

prac dalszemu podwykonawcy bez zgody Wykonawcy. 

j) Postanowienia dotyczące terminu wykonania, spójne z treścią umowy.   

6. Informacje o zmianie podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się Wykonawca: 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli 

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby  Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Informacje o obowiązkach wobec podwykonawcy: 

a) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. 

b) W przypadku, o którym mowa w pkt a jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

c)  Wykonawca, podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

d) Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem dostawy i usługi. 

e) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni  

uważa się  za akceptacje umowy przez zamawiającego. 

f) Przepisy pkt a-e stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

8. Informacje o zapłacie bezpośredniej 

a) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia. 

b) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt a, dotyczy wyłącznie należności  powstałych po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

c) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

d) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt a. 

e) Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

f) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt d, w terminie wskazanym przez 



Zamawiającego, Zamawiający może: 

(1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

(2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy , albo, 

(3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

g) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w pkt a, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

h) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt a, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

 

§ 7 
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy 

Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień  zawartej umowy, także w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 

a) zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach: 

 wystąpienia wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, 

występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej 

obecnym brzmieniu; 

b) w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: 

 poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego sprzętu, 

 ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości 

brutto umowy,  

 zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia ceny przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn,  

o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania  

o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany. 

3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół,  

który zostanie podpisany przez strony umowy.  

4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego  

i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać 

uzasadnienie.  

5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta 

sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.  

6. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian będących następstwem zmian danych 

Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, przepisów prawa podatkowego, a także zmian korzystnych z 

punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację oraz 

obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia. W takiej sytuacji, Strony 

wprowadzą do umowy stosowne zmiany redakcyjne weryfikujące dotychczasowe brzmienie umowy bądź 

wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem 

wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym 

zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu 

umowy. 

§ 8 

1. Strony ustalają następujące tytuły na podstawie jakich można naliczyć kary umowne: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 



a) za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 1,0 % wartości brutto umowy, za 

każdy dzień opóźnienia w jego realizacji, 

b) za każdy dzień  opóźnienia w reakcji serwisu w wysokości 0,01% wartości brutto umowy,  

c) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji/rękojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 1,0 % łącznego 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.  

2. Naliczone kary umowne Zamawiający uprawniony jest potrącić z należności płatnej Wykonawcy, co zostanie 

potwierdzone notą księgową. 

3. Jeśli opóźnienie w wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy przekroczy 2 

tygodnie, to Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy. W takim wypadku, niezależnie od kar 

wymienionych w ust. 1., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną dodatkową w wysokości 10% 

wartości brutto umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy, gdy dostarczony towar nie spełnia 

wymogów określonych w Załączniku 1 do Umowy. 

5. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i 

wymienionych w ust. 3., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, niezależnie od kar za opóźnieni określonych 

w ust. 1, dodatkową karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potracenie z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych kar 

umownych. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 9 

1. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących 

realizowanego przedmiotu zamówienia oraz do bieżącego doradzania Zamawiającemu we wszelkich 

sprawach związanych z realizacją  projektu w zakresie objętym Przedmiotem Umowy.  

2. Poza przypadkami przewidzianymi w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy w następujących przypadkach: 

a) gdy Wykonawca opóźni się z dostarczeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest w stanie 

wywiązać się z terminu dostawy.  

b) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź 

wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

c) 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Każda ze stron zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do 

korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie na ostatnio wskazany adres. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 

jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

6. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.  

 


