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Załącznik nr 4 do zapytania NR 11/2018 

 

 

UMOWA NR 11/2018 – pakiet 2 

 

 

 

Zawarta dnia ……………….. r., w Nowym Sączu pomiędzy: 

 

I. Krystyną Gurba prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Krystyna Gurba Przedszkole i Żłobek 

„Misiek”  

Adres: ul. Zakładników 11, 33-300 Nowy Sącz 

NIP: 7340017641 

e-mail: krystyna.gurba@gmail.com 

tel. 889 464 155 

Zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a: 

 

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]: 

II. Panią/Panem ………………………….., zam. …………………., PESEL: …………….., 

legitymującej/ym się dowodem osobistym seria ………….. numer …………… wydanym przez 

……………………………, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą ………………….,  

z głównym adresem miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w………………… ul. 

…………………………., wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: ……………..  

 

zwany/ą dalej „Wykonawcą” 

 

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiad. os .prawnej]: 

 

II. ………………………………………. z siedzibą w ………………., ul. ……………….., wpisaną do 

Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w……………., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

…………………………., NIP: ……………………….., REGON: …………., reprezentowaną przez: 

……………………. 

……………………. 

uprawnionego/ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść informacji 

odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z Rejestru Przedsiębiorców 

[wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 986 ze zm.)]  

 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą” 

 

mailto:krystyna.gurba@gmail.com
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ad I oraz ad II zwani łącznie w dalszej części Umowy „Stronami” zaś każda z nich z osobna „Stroną” 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w procedurze Zapytania ofertowego numer 

11/2018 pn. Prace adaptacyjne żłobka w Żeleźnikowej Wielkiej zamieszczonego w dniu ……………… w Bazie 

Konkurencyjności, stosownie do wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.  

została zawarta Umowa o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego w celu adaptacji pomieszczeń w budynku 

zlokalizowanym w Żeleźnikowej Wielkiej 13 na potrzeby funkcjonowania żłobka. Zamówienie dotyczy realizacji 

Projektu „Mali badacze w żłobku na wsi” nr RPMP.08.05.00-12-0031/17 realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz 

łączenia życia zawodowego z prywatnym. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy, w tym zakres obowiązków Wykonawcy, określają następujące 

dokumenty: 

a) zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w tym przedmiar robót, 

b) niniejsza Umowa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 2,  

rzetelnie, przy zachowaniu podwyższonego stopnia staranności, uwzględniającego zawodowy  

i profesjonalny charakter prowadzonej działalności oraz zgodnie z najlepszą i najaktualniejszą wiedzą specjalistyczną 

i posiadanym doświadczeniem. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, kwalifikacjami oraz doświadczeniem niezbędnymi do 

prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy oraz że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne 

uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie obowiązków określonych Umową. Wykonawca oświadcza ponadto, że 

dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i kadrowym (wykwalifikowany personel) niezbędnym do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych prac budowlanych objętych przedmiotem 

niniejszej umowy. 

6. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w całości lub części na 

osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 2. Termin realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: do …………….zgodnie ze złożoną 

ofertą. 

2. Przesłanki umożliwiające wydłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 zostały określone odpowiednio w § 9 ust. 

2 niniejszej Umowy. 

 

§ 3. Warunki realizacji umowy. Zakres obowiązków Wykonawcy 

 

1. Realizacja przedmiotu Umowy obejmuje zakres zadań określonych w załącznikach do Umowy – Zapytanie 

Ofertowe wraz z załącznikami w tym Przedmiar Robotów  dot. Pakietu II. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca, w ramach prawidłowej i terminowej realizacji Umowy, zobowiązuje się do zgodnej  

i profesjonalnej współpracy i współdziałania z Zamawiającym oraz jego przedstawicielami. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować postępy oraz rezultaty prac z Zamawiającym oraz 

przedstawicielami Zamawiającego. W przypadku pojawienia się podczas realizacji przedmiotu Umowy jakichkolwiek 

okoliczności mających wpływ na jakość, w tym kompletność wykonania i/lub terminowość ukończenia przedmiotu 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować o tym fakcie Zamawiającego. Ustalenia Stron w 

sprawie przyjętych rozwiązań powinny być udokumentowane w formie wiadomości e-mail lub pisemnie - jako 

notatka ze spotkania roboczego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do weryfikacji rezultat swoich prac w terminach umożliwiających 

zachowanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. Zamawiającemu, przysługuje prawo do zgłoszenia uwag 

oraz prawo do żądania wniesienia określonych zmian w Przedmiocie Umowy. Uzgodnienia w niniejszym zakresie 

odbywać się będą podczas bezpośrednich spotkań w siedzibie Zamawiającego, na miejscu budowy, telefonicznie lub 

drogą elektroniczną poprzez korespondencję e-mail. Wszelkie propozycje zmian zostaną oficjalnie przekazane 

Wykonawcy drogą elektroniczną w drodze korespondencji e-mail. Wykonawca w przypadku otrzymania uwag lub 

propozycji zmian (poprawek) każdorazowo zobowiązany jest do ich wprowadzenia/ zastosowania w terminie 

ustalonym przez Zamawiającego w uwagach. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu prac, a Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego o ich postępie. 

7. Wykonawca na czas realizacji przedmiotu Umowy, zapewnia dyspozycyjność swoich pracowników w zakresie 

udzielania konsultacji dotyczących realizowanej przez siebie dostawy i montażu przez co najmniej pięć dni w 

tygodniu. Dyspozycyjność rozumiana jest jako gotowość do kontaktów telefonicznych, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, telekonferencji w godzinach od 08:00 do 16:00. Odpowiedź Wykonawcy na przesłane przez 

Zamawiającego pocztą elektroniczną pytania, powinna być udzielona w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od 

momentu przekazania. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości za moment przekazania Wykonawcy zapytania 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, uważa się moment wprowadzenia zapytania przez Zamawiającego (personel 

Zamawiającego) do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Wykonawca mógł zapoznać się z jego 

treścią. 

8. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się do wykonania 

wszelkich innych prac towarzyszących, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy. Wynagrodzenie 

określone w § 4 ust. 1 Umowy obejmuje w związku z tym również m.in.: koszty dojazdu, ubezpieczenia na czas 

transportu, dostaw i montażu. 

9. Wykonawca gwarantuje że wykonany przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że nie 

toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczony przez Wykonawcę przedmiot Umowy, jak 

również, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot Umowy nie jest obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, 

ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i/lub innymi prawami na rzecz 

osób trzecich. 

10. W zakresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do należytego zrealizowania przedmiotu Umowy, 

w szczególności do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązujących  

u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, w tym m.in.: polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 

oraz regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych, w tym informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa Zamawiającego. 

11. W ramach niniejszej umowy Zamawiający nie będzie powierzał Wykonawcy danych osobowych do 

przetwarzania. Jeśli jednak okaże się to niezbędnym – Strony doprowadzą do zawarcia Umowy w zakresie 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

12. O gotowości do odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie poprzez złożenia 

pisma w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia jest zobligowany do 

podjęcia czynności odbiorczych. 

13. Jeżeli w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia i przekazania przez Wykonawcę Protokołu Odbioru, 

Zamawiający nie podpisze Protokołu Odbioru i nie zgłosi na piśmie uzasadnionej odmowy takiego potwierdzenia, to 

Strony uznają, iż Wykonawca potwierdza odbiór przedmiotu umowy. Protokół Odbioru podpisywany będzie przez 
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Zamawiającego lub inną osobę pisemnie upoważnioną przez Zamawiającego. Wzór protokołu odbioru przedmiotu 

umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

14. W przypadku gdy przedmiot Umowy będzie posiadał wady/usterki limitujące możliwość odbioru, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail do usunięcia stwierdzonych w toku 

czynności odbiorowych wad. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad/usterek na swój koszt w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku 

usunięcia wad w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający stwierdzi powyższą okoliczność  

w protokole odbioru przedmiotu Umowy. 

15. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek w przedmiocie Umowy bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

16. W przypadku gdy: 

1) wady/usterki przedmiotu Umowy będą na tyle istotne, iż nie będzie możliwe ich usunięcie w terminie 

określonym w §3 ust. 14 Umowy – Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy  

z winy Wykonawcy, które to uprawnienie Zamawiający będzie mógł zrealizować w terminie 30 dni od dnia,  

w którym dowiedział się o tej okoliczności; 

2) Wykonawca nie usunie wad/usterek przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w §3 ust. 14 Umowy, pomimo 

iż istniała obiektywna możliwość ich usunięcia w tym terminie – Zamawiający, niezależnie od przysługującego 

mu uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kary umownej, będzie uprawniony do powierzenia usunięcia 

wad/usterek w przedmiocie Umowy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający będzie 

uprawniony do powierzenia usunięcia wad/usterek przedmiotu Umowy bez konieczności uzyskiwania 

upoważnienia, o którym mowa w art. 480 §1 in fine k.c. 

    

§ 4. Wynagrodzenie i warunki rozliczeń. 

 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę brutto w wysokości: 

……………………….. zł, w tym cena netto: …………………………………………….., plus podatek VAT: 

……………%, w wysokości: …………………………………zł. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy– ofertą 

Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmującym wszystkie czynności 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym uwzględnia wszelkie koszty pośrednie i koszty 

ryzyk ponoszonych przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa oraz wszelkie nakłady i zobowiązania poczynione i zaciągnięte przez Wykonawcę a niezbędne 

do zrealizowania Przedmiotu Umowy, a tym samym wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy oraz zobowiązania 

Zamawiającego w tym zakresie. 

3. Wynagrodzenie płatne jest po zrealizowaniu całego zadania, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej  

faktury/rachunku. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT/ rachunku jest załączona do faktury/rachunku kopia protokołu odbioru 

potwierdzający terminowe oraz zgodne z Umową wykonanie przedmiotu Umowy (tj. protokołu odbioru 

niezawierającego stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu Umowy, limitujących możliwość odbioru), 

podpisany przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego. Do protokołu odbioru, Wykonawca zobowiązany 

jest dołączyć kompletne karty gwarancyjne (o ile dotyczy)  dotyczące przedmiotu Umowy oraz oświadczenia 

podwykonawców (ewentualnie dalszych podwykonawców – jeżeli występują) o tym, iż całość należnego im z tytułu 

realizacji przez Nich określonej części przedmiotu niniejszej Umowy wynagrodzenia została uregulowana przez 

Wykonawcę (i/lub podwykonawcę w przypadku dalszego podwykonawstwa) . 

5. Płatność na rzecz Wykonawcy realizowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku wraz z wszystkimi załącznikami, o których mowa w §4 ust. 4 

Umowy. W przypadku niedołączenia przez Wykonawcę do faktury/rachunku któregokolwiek z dokumentów,  

o których mowa w §4 ust. 4 Umowy, rozpoczęcie biegu terminu przewidzianego na zapłatę ulega zawieszeniu do dnia 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę brakujących dokumentów. 
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6. Płatność na rzecz Wykonawcy realizowana będzie na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę  

w fakturze VAT/ rachunku. 

7. Za dzień zapłaty faktury VAT/ rachunku uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca został poinformowany przez Zamawiającego o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii 

Europejskiej w ramach projektu pn. „Mali badacze w żłobku na wsi” nr RPMP.08.05.00-12-0031/17 realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, 

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. 

 

§ 5. Kary umowne 

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

1) opóźnienia się przez Wykonawcę z rozpoczęciem realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

przekraczającym 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej zawarcia, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto 

określonego j w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia wykraczający ponad te 7 dni; 

2) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy; 

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad/usterek przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas czynności 

odbiorowych, w terminie przewidzianym w §3 ust. 15 Umowy (dotyczy wad/usterek, które nadają się do usunięcia)  

– w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia.  

4) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 3 ust. 5 Umowy, w wysokości 

100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia; 

5) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub terminu 

uzgodnionego zgodnie z postanowieniami §2 ust. 2 Umowy, w wysokości 300,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia; 

6) nieprzedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy z Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w 

terminach określonych w §11 ust. 9 Umowy – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 

1 Umowy za każdy taki stwierdzony przypadek; 

7) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej pomiędzy 

Wykonawcą (podwykonawcą) a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w terminach określonych w §11 ust. 12 

Umowy -  w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 Umowy za każdy taki 

stwierdzony przypadek. 

3. Łączna wartość kar umownych z tytułu naruszeń, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 50% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej Umowie, 

Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia w wysokości ustawowych odsetek za 

opóźnienie. 

5. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

6. Kary umowne mogą być potracone z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, choćby nie było jeszcze 

wymagalne – na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę w trybie zgodnie z Ustawą Kodeks cywilny.  

 

§ 6. Przedstawiciele stron Umowy 

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu Umowy po stronie 

Zamawiającego jest:…………………., tel………………..., e-mail: ………………………… 

2. Osobą  odpowiedzialną  za  nadzór  nad  prawidłowym  wykonywaniem  przedmiotu  Umowy po stronie 

Wykonawcy jest: ………………………………. - ………………………, tel. ………………………, e-mail: 

……………………… 
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3. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo zmiany osób nadzorujących wykonanie prac objętych niniejszą Umową 

bez konieczności aneksowania Umowy. Zmiana osób nadzorujących wykonanie prac, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym dla swej skuteczności wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony wraz z podaniem danych 

osoby nowo wyznaczonej do nadzorowania prac przez Stronę, której dotyczy zmiana. 

 

§ 7. Zasady ochrony informacji poufnych 

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

w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej Umowy, co do których powziął 

wiadomość lub podejrzenie, iż są informacjami lub danymi objętymi tajemnicą przedsiębiorstwa lub objętymi 

ochroną. 

2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku informacji objętych dostępem do informacji na zasadach 

określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej i/lub informacji, które uprzednio zostały upublicznione 

przez Zamawiającego. 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub 

uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie czy informację tę ma traktować jako 

objętą tajemnicą. 

4. W trakcie realizacji Umowy lub po jej wykonaniu, Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się do wskazania 

Zamawiającemu zakresu danych lub informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. 

5. Każda ze Stron Umowy obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień 

niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie, bez 

względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną Umowy. 

6. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo przed nieuprawnionym dostępem do gromadzonych i przechowywanych 

danych, w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

 

§ 8. Warunki odstąpienia od Umowy 

1. Niezależnie od podstaw wskazanych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

a) w razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić 

od Umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

b) w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej Umowy, w szczególności w razie: 

 nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od 

dnia jej zawarcia; 

 zaprzestania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy przed upływem terminu zakończenia realizacji 

Umowy; 

c) w przypadku dalszego, nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, pomimo dwukrotnego zgłoszenia 

na piśmie zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu realizacji Umowy; 

d) w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z ukończeniem przedmiot Umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w niniejszej Umowie; 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 pkt. b), c) oraz d) Zamawiający może wykonać prawo 

odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa 

odstąpienia, poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania w treści oświadczenia o odstąpieniu od Umowy czy odstępuje 

od Umowy w całości (tj. ze skutkiem ex tunc – od początku), czy jedynie w zakresie niewykonanej części Umowy (tj. 

ze skutkiem ex nunc – na przyszłość). W przypadku gdy z treści oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie będzie 

wynikać z jakim skutkiem Zamawiający odstępuje od Umowy (ex tunc/ex nunc), Strony ustalają, iż oświadczenie to 

wywoła skutek z mocą ex nunc (na przyszłość).  
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4. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia ze skutkiem ex nunc Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy według stanu na dzień odstąpienia od 

Umowy. 

 

§ 9. Zmiany Umowy 

1. Wszelkie istotne zmiany w Umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej, tj.  

w formie aneksu do Umowy. 

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji Umowy. Wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia nie będzie miało wpływu na wysokość ceny określonej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

Termin realizacji Umowy może ulec wydłużeniu w wypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

1) działania siły wyższej (tj. zdarzeń o charakterze przypadkowym, sprawczym, naturalnym np. klęski żywiołowej, 

powodzi itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych prac, 

2) wystąpienie okoliczności mających charakter techniczny i związanych bezpośrednio z zasadami realizacji 

przedmiotu zamówienia, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności. 

3) Realizacji prac składających się na Prace Remontowo-Wykończeniowo-Instalacyjne realizowane w ramach 

postępowania nr 11/2018 Prace remontowo-adaptacyjne żłobka w Żeleźnikowej Wielkiej  Pakiet I. Prace składające 

się na przedmiot umowy mogą zostać rozpoczęte po zakończeniu prac składających się na Pakiet I.  W przypadku 

przedłużenia się prac składających się na Pakiet I lub zaproponowania w Ofercie  ramach pakietu I terminu, który 

uniemożliwia zachowanie  terminu określonego w §2 ust.1, Zamawiający wyznaczy nowy termin realizacji prac w 

ramach pakietu II zgodnie z formułą: 

Termin realizacji= (Termin zakończenia prac w ramach Pakietu I dodać ilość dni jaka upłynęła od momentu złożenia 

oferty w ramach Pakietu II do momentu zakończenia prac w ramach Pakietu I) minus  Ilość dni zaproponowana  w 

ofercie w ramach kryterium skrócenie okresu realizacji (Pakiet II). 

3. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień Strony Umowy ustalą nowe terminy realizacji 

zamówienia, zmiana terminu realizacji umowy wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

4. Zmiana dokonana z naruszeniem zapisów określonych w niniejszym paragrafie jest nieważna. 

 

§ 10. Gwarancja 

1. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zgodnie ze złożoną ofertą i 

zapytaniem ofertowym na okres nie krótszy niż 24 miesiące oraz rękojmi za wady zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa cywilnego w tym zakresie. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z rękojmi za 

wady niezależnie od uprawnień przysługujących mu z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancję jakości.  

2. Bieg terminów określonych w ust. 1 rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 

ust. 4 Umowy. 

3. W przypadku, gdy w okresie gwarancji i rękojmi stwierdzone zostaną usterki/wady dotyczące przedmiotu umowy, 

Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia. Jeżeli w okresie 10 dni od dnia wysłania wezwania Wykonawca 

nie podejmie się usunięcia usterek/wad, wówczas Zamawiający ma prawo do usunięcia/naprawy ich na we własnym 

zakresie  i tym samym obciąża Wykonawcę kosztem tych wymian/napraw, który to Wykonawca zobowiązuje się 

uregulować w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

§ 11. Podwykonawstwo 

1. Jeżeli Wykonawca wskazał w ofercie podwykonawców, wówczas przedstawia do wglądu Zamawiającemu umowę 

zawartą między nim (Wykonawcą) a Podwykonawcą, która reguluję współpracę między nimi i zawiera opis 

usług/robót budowlanych, które wykonywać będzie Podwykonawca zgodny z zakresem wskazanym w załącznikach 

do złożonej oferty oraz przysługujące mu z tego tytułu wynagrodzenie i uregulowania rozliczenia wynagrodzenia 

Podwykonawcy. 
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2. Umowa o podwykonawstwo powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i przewidywać zapłatę 

wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieniężnej ze wskazaniem wynagrodzenia netto, brutto oraz stawki i kwoty 

należnego podatku VAT. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dalszego Podwykonawstwa. Wykonawca i Podwykonawca (dalszy 

podwykonawca) wykona osobiście przedmiot zamówienia w zakresie określonym w umowie o podwykonawstwo.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia do wglądu Zamawiającemu kopii umów o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni od ich zawarcia. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna nie pozostawać w sprzeczności z postanowieniami 

niniejszej umowy a w szczególności:  

1) przedmiot umowy z podwykonawcą powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 

2) termin wykonania przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę winien być zgodny z terminem wykonania 

przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

3) okres rękojmi i gwarancji winien być nie krótszy niż okres rękojmi i gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę; bieg okresu rękojmi i gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy rozumianego 

jako data podpisania niezawierającego stwierdzenia w przedmiocie Umowy istnienia wad/usterek istotnych, 

limitujących możliwość odbioru protokołu odbioru przedmiotu Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres usług 

wykonanych przez podwykonawcę. 

8. Przystąpienie do realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji 

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, wraz z 

zakresem prac powierzonych do wykonania podwykonawcy i ich wyceną, nie później niż 14 dni przed planowanym 

terminem jej zawarcia.  

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu 

przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 

określonym powyżej, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

12. Po udzielonej pisemnej lub elektronicznej (poprzez e-mail) akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego wyrażonych w formie pisemnej zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania 

podwykonawcy do realizacji przedmiotu umowy. 

13. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez 

Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej 

akceptacji Zamawiającego w trybie jak wcześniej.  

14. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, stosuje się procedurę jak przy zawieraniu umowy  

o podwykonawstwo. 

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we 

własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
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17. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dany podwykonawca na którego zasoby powoływał się wykonawca w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie spełnia tych  warunków, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy.  

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana, jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.  

19. Za uchybienia i nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy wynikające z uchybień i nieprawidłowości ze 

strony Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada jak za własne i stanowi to podstawę do naliczenia kar. 

20. W zakresie gwarancji, rękojmi udzielnych przez Podwykonawcę,  Zamawiający traktuje je jako udzielone przez 

Wykonawcę i wobec niego żądać będzie ich respektowania zgodnie z warunkami niniejszej umowy i jej załączników.  

21. Niedopuszczalne jest przeniesienie roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu gwarancji, rękojmi na 

Podwykonawcę, roszczenia te pozostają w obowiązku Wykonawcy. 

22. Do umów zawieranych pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, do odpowiedzialności Wykonawcy 

za działania/zaniechania dalszych podwykonawców stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu. 

23. Wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany do zamieszczenia w umowach zawieranych z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) postanowień dotyczących wymogu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), stosownie do treści postanowień powyższych. 

 

§ 12. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

odpowiednie wytyczne i zasady dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

2. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji niniejszej Umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi 

właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Strony Umowy w pierwszej kolejności będą dążyły do 

polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem niniejszej Umowy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

Załącznikami do Umowy są: 

 

 

1. Oferta Wykonawcy. 

2. Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami. 

3. Wzór protokołu odbioru. 

 

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

 
 
 
 
 
 
………………………………………. 

 

Zamawiający 

 

Wykonawca 
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Załącznik nr 3 do umowy 
 

Protokół odbioru 
 
 
 
 

Protokół odbioru: dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego w celu adaptacji pomieszczeń w budynku 

zlokalizowanym w Żeleźnikowej Wielkiej 13 na potrzeby funkcjonowania żłobka. Zamówienie dotyczy realizacji 

Projektu „Mali badacze w żłobku na wsi” nr RPMP.08.05.00-12-0031/17 realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz 

łączenia życia zawodowego z prywatnym.. 

  

 

Miejscowość:……………………………………….…………………… 

 

Data:……………………………..……………………………………………… 

 

 

 

Łączna wartość wykonania przedmiotu zamówienia: ………………………………………………..zł 

 

Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy: ………………………………………… 

 

Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego …………………………………… 

 

CZĘŚĆ I* 

 

Niniejszym potwierdzam prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej zapisami. 

 

 

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

           Podpis przedstawiciela Zamawiającego                                           Podpis przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

CZĘŚĆ II* 

 

Niniejszym potwierdza się, że strony odstępują od podpisywania protokołu odbioru z uwagi na:  

 

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

 

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

 

i wyznaczają nowy termin odbioru przedmiotu zamówienia 

na:…………………………………………………………….. 

 

 

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

           Podpis przedstawiciela Zamawiającego                                           Podpis przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
*Niewłaściwe skreślić 


