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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

zawarta w dniu ……………………………………… 2018 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mającym swoją siedzibę 

w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, NIP: 522-00-18-559, 

reprezentowanym przez: 

1 ……………………………………………………………………. 

2 ……………………………………………………………………. 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………… …………………………. ………………………………. 

reprezentowanym przez: 

1 ……………………………………………………………………. 

2 ……………………………………………………………………. 

 

Zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Zamawiający i Wykonawca w niniejszej Umowie zwani łącznie „Stronami”, zawierają umowę 

o następującej treści: 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w Umowie jest mowa o: 

1) Dniu roboczym – oznacza to dzień od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo 

wolnymi od pracy. Dzień roboczy u Zamawiającego rozpoczyna się o 7:30 i kończy 

o 15:30. 

2) Dokumentacji – wszelka dokumentacja dostarczana przez Wykonawcę w ramach 

realizacji Umowy. 

3) Miesiącu – okres miesiąca kalendarzowego. 

4) Umowie – oznacza to niniejszą umowę  

5) Usłudze – oznacza to świadczenie usług w zakresie opisanym w Załączniku nr 1 



Część II SIWZ 

DOP/24/2018 2 

6) Oprogramowaniu – oznacza to oprogramowanie dostarczone i/lub będące wynikiem  

realizacji Umowy. 

7) Powiadomieniu, przekazaniu, wezwaniu, dostarczeniu określonego dokumentu – 

oznacza to wymóg przesłania odpowiedniego dokumentu pocztą oraz niezwłocznie jego 

skanu na adres email koordynatora Umowy - chyba, że postanowienia Umowy stanowią 

inaczej. 

8) Produktach – oznacza to wszelkie działania, dokumenty i opracowania, wykonane lub 

dostarczone w wyniku realizacji Umowy, w szczególności Oprogramowanie, 

Dokumentacja. 

9) Sile wyższej – oznacza to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia  

i zapobieżenia, na którego zaistnienie i przebieg nie ma wpływu żadna ze stron Umowy,  

a które jednocześnie ma wpływ na terminową realizację przedmiotu zamówienia. 

10) Specjaliście – oznacza to osobę wskazaną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 

Umowy. 

11) Systemie – środowisko programowe i techniczne systemu bazy danych, systemów 

operacyjnych, którego dotyczą Usługi świadczone w ramach Umowy. 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa jednego serwera pośredniczącego (PROXY) dla 

ruchu sieciowego WWW pośredniczącego w komunikacji HTTP, HTTPS pomiędzy 

użytkownikami końcowymi a serwerami w sieci niezaufanej Internet dla 700 

użytkowników wraz z realizacją usług wdrożeniowych, oraz z 3 letnią gwarancją  

ze wsparciem producenta obejmującym  m.in. licencję na dostęp do aktualizacji 

wzorców ataków, aktualizacji i poprawek do  oprogramowania urządzenia, zgodnie 

z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) dostarczenia Urządzenia spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1 do 

Umowy, 

b) wykonania usługi wdrożenia, tj.: instalacji,  konfiguracji i uruchomienia dostarczonego 

urządzenia, w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Umowy 
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c) przeszkolenia administratorów Zamawiającego, w zakresie określonym w załączniku 

nr 1 do Umowy 

d) wykonania dokumentacji technicznej z przeprowadzenia instalacji urządzenia i jego 

konfiguracji. 

e) udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie, przeprowadzoną instalację  

i konfigurację, przez 3 lata, na warunkach opisanych w Załączniku 1 p.3. , licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru systemu. 

3. Wykonawca oświadcza, że Urządzenie oraz jego komponenty są fabrycznie nowe  

i nienaprawiane. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego, za wszelkie wady 

prawne, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające  

z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw wynikających z ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 3 

Termin realizacji 

1. Wykonawca dostarczy urządzenie do siedziby Zamawiającego  w terminie  …… dni 

(nie więcej niż 21 dni) od dnia podpisania Umowy. 

2. Wykonanie wdrożenia  oraz zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru wdrożenia 

nastąpi w terminie  …….. dni (nie więcej niż 21 dni) od dnia dostarczenia urządzenia, 

potwierdzonego protokołem odbioru. 

3. Przeszkolenie administratorów Zamawiającego odbędzie się  w terminie 30 od daty 

podpisania odbioru systemu (wdrożenia) z wynikiem pozytywnym. 

4. Całkowi termin wykonania umowy nie przekroczy  …… dni od podpisania umowy (zgodnie 

z ofertą Wykonawcy, ale nie dłużej niż 72 dni). 

§ 4 

Odpowiedzialność Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem przedmiotu Umowy i zasadami jego 

realizacji, które zostały opisane w Umowie i w  Załącznikach. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem 

najwyższej staranności, wymaganej od podmiotu profesjonalnie wykonującego usługi w 
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obszarze IT, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi 

normami technicznymi. 

3. Zamawiający udzieli Wykonawcy informacji oraz udostępni dokumentację znajdującą się 

w posiadaniu Zamawiającego, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna to za konieczne do 

prawidłowej realizacji Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego konsultowania z Zamawiającym zagadnień 

dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 

prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w sposób minimalizujący 

uciążliwość prac dla Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, 

2) świadczone przez niego usługi w ramach realizacji Umowy będą zgodne z jej 

postanowieniami i zapewnią wszystkie funkcjonalności opisane w Dokumentacji przy 

zachowaniu określonej w Dokumentacji wydajności, 

3) Umowa będzie wykonywana przez osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie  

i spełniające wymagania określone w Załączniku nr 2, 

4) osoby wykonujące czynności: instalacji, konfiguracji i uruchomienia, przez cały okres 

realizacji Umowy będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę 

o pracę, 

5) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest  

w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, polegającej na 

uzyskaniu do wglądu dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymogów  
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i sporządzenia notatki w tej sprawie,  

6) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego,  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion 

i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8) W uzasadnionych przypadkach takich jak: choroba osoby, wypadek losowy, 

rozwiązanie stosunku pracy osoby z Wykonawcą lub podwykonawcą, Wykonawca 

może wystąpić o zmianę osoby na inną. W takiej sytuacji uzasadnienie pisemnej zmiany 

specjalisty powinno zostać przedstawione Zamawiającemu niezwłocznie po  

zaistnienia jednego ze zdarzeń wymienionych w zdaniu poprzedzającym. Zmiana 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Osoba zastępująca musi spełniać warunki 

opisane w Załączniku nr 2, z zastrzeżeniem jednoczesnego spełniania wymogu 

określonego dla całego zespołu oraz wymóg określony w pkt 4 powyżej, przy czym 

okres zatrudnienia musi obejmować co najmniej czas od dnia włączenia tego 

specjalisty do zespołu przez pozostały okres obowiązywania Umowy, o którym mowa 

w §3 ust 4. 

9) W przypadku zmiany osoby  realizującej przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnić na własny koszt transfer wiedzy między osobą przerywającą zlecenie  

a osobą, która będzie je kontynuowała, z zastrzeżeniem, że przekazanie wiedzy 

powinno być wykonane w sposób zapewniający ciągłość realizacji zlecenia. 

8. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom, 

Wykonawca odpowiada za czynności wykonane przez podwykonawców oraz jego 

personel jak za działania lub zaniechania własne. 
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9. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania w trakcie wykonywania przedmiotu 

Umowy z usług strony trzeciej (Audytora) celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia 

całości lub poszczególnych prac objętych Umową. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Audytorowi, posiadającemu pisemne 

upoważnienie udzielone przez Zamawiającego wszelkich informacji, danych i wyjaśnień  

w żądanym zakresie oraz udostępnienia i zaprezentowania rezultatów prowadzonych 

prac, jak również zapewnienia możliwości ich kontroli. 

11. Zamawiający ponosi koszty wszelkich przeprowadzanych przez siebie lub na swoje 

zlecenie audytów oraz wszelkich innych kontroli realizacji prac objętych Umową. 

12. Osobami upoważnionymi do podpisywania dokumentów związanych z realizacją 

Umowy, działającymi w trybie reprezentacji każdej ze Stron są: 

a)  w imieniu Zamawiającego: 

 Pan/i: ……………………………………… 

 Pan/i: ……………………………………… 

b) w imieniu Wykonawcy: 

 Pan/i: ……………………………………… 

 Pan/i: ……………………………………… 

Każda ze Stron może zmienić osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do podpisywania 

dokumentów związanych z realizacją Umowy, co nie stanowi istotnej zmiany Umowy, 

poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, podpisane w trybie reprezentacji Strony. 

13. Koordynatorem Umowy (Kierownikiem Projektu) jest ze strony: 

a) Zamawiającego: 

 Pan/i: ……………………………………… 

 Adres e-mail: ……………………………………… 

 Telefon stacjonarny: ……………………………………… 

Zamawiający może zmienić koordynatora co nie stanowi istotnej zmiany Umowy, poprzez 

pisemne powiadomienie drugiej Strony, podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentacji Strony. 

b) Wykonawcy: 

 Pan: ……………………………………… 
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 Adres e-mail: ……………………………………… 

 Telefon stacjonarny:  …………………………………, telefon GSM: ………………………………… 

Wykonawca może zmienić koordynatora co nie stanowi istotnej zmiany Umowy, poprzez 

pisemne powiadomienie drugiej Strony, podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentacji Strony. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2, 

została określona na …………………………………… zł brutto (słownie:  ……………………………………… 

złotych), w tym VAT 23% 

2. Kwota wynagrodzenia za dostarczenie i wdrożenie urządzenia, o którym mowa w § 2, 

została określona na …………………………………… zł brutto (słownie:  ……………………………………… 

złotych), w tym VAT 23%. 

3. Kwota wynagrodzenia za przeszkolenie administratorów Zamawiającego, została 

określona na …………………………………… zł brutto (słownie:  ……………………………………… 

złotych), w tym VAT 23%. 

4. Kwoty wymienione w niniejszym paragrafie zawierają wszystkie koszty, jakie powstaną  

w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym podatki i inne opłaty przewidziane 

prawem. 

§ 6 

Płatności 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w dwóch etapach (za dostawę i wdrożenie 

urządzenia oraz za przeszkolenie administratorów Zamawiającego) na rachunek bankowy 

Wykonawcy w banku …………………………………… nr konta bankowego: 

……………………………………, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych 

faktur. 

2. W przypadku zmiany rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji 

Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze 

wskazaniem nowego numeru rachunku i nazwy banku. Zamiana numeru rachunku nie 

stanowi istotnej zmiany umowy i może być dokonywane w formie jednostronnego 

powiadomienia. 
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3. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie 21-

dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Termin płatności uważa się za dotrzymany, jeżeli w ostatnim dniu terminu płatności 

zostanie obciążony rachunek Zamawiającego. 

5. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać zapłaty odsetek 

ustawowych za każdy dzień opóźnienia począwszy od następnego dnia po upływie terminu 

płatności do dnia obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 7 

Dostawa i procedura potwierdzenia wykonania umowy 

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko zamówione urządzenie na adres siedziby 

Kupującego, w terminie o którym mowa w § 3 ust.1. Odbiór urządzenia nastąpi w biurze 

Kupującego i zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru, którego wzór zawiera Załącznik 

nr 3, podpisanym przez obie Strony. Odbiór Urządzenia będzie polegał na sprawdzeniu 

jego kompletności oraz na sprawdzeniu braku widocznych uszkodzeń mechanicznych.  

2. Wykonawca w terminie o którym mowa w § 3 ust. 2 przedstawi Zamawiającemu do 

odbioru wdrożone (zainstalowane, skonfigurowane i uruchomione) w siedzibie 

Zamawiającego urządzenie. 

3. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę wdrożonego 

urządzenia do odbioru przeprowadzi testy akceptacyjne potwierdzone Protokołem 

odbioru wdrożenia (zgodnie z Załącznikiem nr 3). 

4. W przypadku odbioru wdrożenia z wynikiem negatywnym Wykonawca w ciągu 2 dni 

roboczych usunie nieprawidłowości i przedstawi wdrożone urządzenie do ponownego 

odbioru. 

5. W przypadku ponownego odbioru wdrożenia z wynikiem negatywnym Zamawiający ma 

prawo do wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu 1 w terminie 14 

dni od daty podpisania protokołu ponownego odbioru z wynikiem negatywnym. 

6. Protokół odbioru wdrożenia z wynikiem pozytywnym stanowi podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury za  dostarczenie i wdrożenie urządzenia, w kwocie określonej 

w§ 5 ust.2) 

7. Wykonanie przeszkolenia administratorów Zamawiającego  zostanie potwierdzone 

Protokołem Odbioru, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury w 

kwocie określonej w § 5 ust.3). 



Część II SIWZ 

DOP/24/2018 9 

8. Dane adresowe: 

1) Wykonawca będzie dokonywał dostawy protokołów i innej korespondencji związanej 

realizacją niniejszej Umowy na adres: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 

02-673 Warszawa, z dopiskiem „Departament Informatyki”, a w przypadku 

korespondencji elektronicznej na adres: …………………………. ……………… 

2) Zamawiający będzie dostarczał protokoły i inną korespondencję związaną z realizacją 

niniejszej Umowy na adres: 

……………………………………………….. 

a w przypadku korespondencji elektronicznej:  ……………………………………………….. 

Dopuszczalna jest zmiana powyższych danych adresowych, co nie stanowi istotnej 

zmiany Umowy, przez pisemne powiadomienie drugiej Strony, podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Strony. 

§ 8 

Kary umowne, odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może naliczyć i obciążyć Wykonawcę karą umowną: 

1) za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym określonych 

w ust. 3 w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1; 

2) za niedotrzymanie terminów określonych w § 3  ust. 1 i 2  niniejszej umowy, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 2 % wynagrodzenia netto  

o którym mowa w § 5  ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) za niedotrzymanie terminów określonych w § 3  ust. 3  niniejszej umowy, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 2 % wynagrodzenia netto  

o którym mowa w § 5  ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Kary, o których mowa powyżej, mogą się kumulować. Strony uzgadniają, że w razie 

naliczenia przez NFOŚiGW kary umownej, NFOŚiGW jest uprawniony do potrącenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty stanowiącej równowartość naliczonej kary, 

bez konieczności uprzedniego składania oświadczenia o naliczeniu kary umownej  

i wzywania do jej zapłaty, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. 

3. Jeżeli którekolwiek z opóźnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2), przekroczy 10 dni 

roboczych, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
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4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić 

Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową, a Wykonawca zrzeka 

się wszelkich roszczeń w przedmiotowym zakresie. 

5. Odstąpienie od Umowy do swej skuteczności wymaga formy pisemnej nadanej za pomocą 

listu poleconego, dostarczonego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

6. W przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wartość naliczonych kar 

umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie realizowanie przedmiotu umowy 

spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma 

wpływu, tj. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub działaniem siły wyższej. 

8. Kary umowne zostaną uregulowane w postaci przelewu na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od poinformowania Wykonawcy i wskazania 

rachunku, na który należy dokonać wpłatę lub mogą zostać potrącone z należności 

wykonawcy. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi oświadczenia o zatrudnieniu, spełniającego 

warunki, o których mowa w § 4 ust. 7, w terminie tam wskazanym, będzie to uznane za 

opóźnienie w zatrudnieniu, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 złotych, 

za każdy dzień roboczy opóźnienia.  

§ 9 

Poufność 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od 

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej zwanych dalej 

„dane poufne”. 

2. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów 

prawa lub Umowy. 

3. Obowiązek ten wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po odstąpieniu od Umowy. 

4. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki 

łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych 
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poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w tym w szczególności danych 

osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich 

nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią. 

§ 10 

Pozostałe postanowienia Umowy 

1. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część. 

2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o zmianie formy 

organizacyjno-prawnej, zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub podjęciu 

postępowania układowego (ugodowego) oraz o innych istotnych zmianach sytuacji 

prawnej i danych rejestrowych mających wpływ na realizację Umowy. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy, które zostało spowodowane wystąpieniem siły wyższej. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu 

zdarzeń Siły wyższej. 

5. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każda zmiana,  

o której mowa w § 4 ust. 7 pkt 8, ust. 12, ust. 13, § 6 ust. 2 i § 10 ust. 9  traktowana jest 

jako dopuszczalna zmiana umowy. 

6. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, 

rozwiązywane będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku możliwości 

rozwiązania sporu w drodze porozumienia, spory wynikające ze stosowania Umowy 

poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy, poprzez odpowiednią zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów 

i usług, 

10. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 9, odpowiednia zmiana 

wynagrodzenia może nastąpić za zgodą stron, w drodze negocjacji, przy czym negocjacje 

będą się mogły rozpocząć po dniu opublikowania zmian przepisów będących podstawą 

negocjacji. 
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11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia. W przeciwnym wypadku Zamawiający będzie traktował 

powyższe jako istotne naruszenie postanowień Umowy. 

 

 ZA WYKONAWCĘ       ZA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

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

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące Zespołu osób 

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru 


