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Załącznik nr 4           NK …………….  

Projekt  

Umowa Nr …../RI/2022-………………… 

  

Zawarta w dniu  …………………..2022 roku  w  Urzędzie Miejskim w Koninie, 62-500, 

plac Wolności 1 pomiędzy: 

Miastem Konin, NIP: 665-28-99-834, REGON: 311019036,   

reprezentowanym przez Piotra Korytkowskiego - Prezydenta Miasta Konina, 

z upoważnienia którego działa: 

Paweł Adamów - Zastępca Prezydenta Miasta Konina, 

zwanym dalej  „Zamawiającym”,   

a 

…………………………………… 

NIP …………………… REGON: ……………………… reprezentowanym przez:  

………………………. – ………………………… 

zwanym dalej  „Wykonawcą ”  

wyłonionym w trybie publicznego konkursu ofert (Zał. Nr 1 do Zarządzenia 

Prezydenta Miasta Konina Nr 172/2020 z 22.12.2020 r. w sprawie dokonywania 

zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, o wartości poniżej kwoty 130.000 zł 

netto ze środków budżetu Miasta Konina), z dnia ……………… roku, o następującej 

treści: 

 

§ 1 

1. „Zamawiający” zleca a „Wykonawca” zobowiązuje się do wykonania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci tras rowerowych 

tzw. single track wraz z trasą spacerowo-biegową, na terenie „hałd 

pokopalnianych”  zlokalizowanych w mieście Konin na północ od osiedla 

Zatorze, zgodnie ze treścią ogłoszenia o publicznym konkursie ofert 

i obowiązującymi przepisami. 

 

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie m.in.:  

- Tras rowerowych tzw. single track (uformowanie pod odpowiednim 

kątem do terenu, wyprofilowanie zakrętów z uwzględnieniem 

dodatkowych przeszkód typu: hopki, mosty, bandy, skocznia itp.) o 

różnym stopniu trudności wraz z trasą spacerowo-biegową oraz drogami 

dojazdowymi. Trasy będą ze sobą połączone, tak by tworzyć pętle. 

Ponadto projektowane trasy powinny uwzględniać możliwość organizacji 

zawodów sportowych.  

- Punktów zbiorczych wraz z małą architekturą.  
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- Oznakowania tras (poziome i pionowe), w tym również start i meta. 

- Małej architektury w postaci m.in.:  ławek, stolików, wiat, koszy na 

odpady, stojaków na rowery, prostych punktów serwisowych.  

- Tablic informacyjnych z regulaminem korzystania ze ścieżek 

rekreacyjnych wraz z mapami przebiegu tras.  

2. Założenia projektowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o których 

mowa w ust. 1 będą opierać się na koncepcji programowo - przestrzennej 

„Sieć zrównoważonych tras rowerowych tzw. single track wraz z trasami dla 

biegaczy” ” z wyłączeniem parkingu na potrzeby sieci single tracków.  

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  wykonana zostanie w ramach 

zadania inwestycyjnego  pn. „Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu (KBO).”  

4. Kody CPV: 71220000-6 usługi projektowania architektonicznego 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci:  

1) Opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu na 

aktualnej mapie do celów projektowych (obejmującej swoim zakresem 

cały obszar objęty przedmiotem zamówienia), wykonanego przez 

projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, wraz z 

dokumentacją i innymi załącznikami niezbędnymi do złożenia wniosku 

zgłoszenia robót budowlanych, zgodni z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, ze zm.), (w 4 

egzemplarzach), 

2) Projektu wykonawczego branży architektoniczno-budowlanej, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DZ.U. 2021 poz. 

2454), (w 4 egzemplarzach), 

3) Przedmiaru robót, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). (w 2 egzemplarzach), 

4) Kosztorysu inwestorskiego -  zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
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robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz. U. 2021poz. 2458). (w 2 egzemplarzach) 

5) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 

poz. 1333 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokument-

acji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 

2454), (w 4 egzemplarzach), 

6. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:   

1) Złożenie wniosku zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji 

achitektoniczno -budowlnej.   

2) Uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów, w tym:  

a) Inwentaryzacja zieleni ze wskazaniem drzew i krzewów 

przeznaczonych do wycinki  wchodzących w kolizje z inwestycją lub ze 

względu na ich zły stan zdrowotny, zawierającą cześć opisową oraz 

część graficzną tj. naniesienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów na 

mapę z zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki (w 

2 egzemplarzach) 

b) Uzyskanie opinii ornitologicznej (jeżeli dotyczy),  

(w 2 egzemplarzach).  

c) Opracowanie planu nasadzeń zastępczych, (w 2 egzemplarzach). 

d) Trwałe oznaczenia w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, 

e) Inne dokumenty w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o 

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zgodnie z art. 

83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (w 2 

egzemplarzach).  

 

7. W związku z planowaną realizacją zamówienia w etapach-trasach, 

Zamawiający wymaga, by  zakres prac projektowych, o których mowa w ust. 5 

pkt. 2) - 4) oraz w ust. 6 pkt. 2), ppkt.a)-e) wykonać oddzielnie dla 

poszczególnych tras oraz punktów zbiorczych z podziałem na części tj.:  

a) Część I:  

- trasy nr: 10, 12,13,18 wchodzące odpowiednio w skład pętli nr 1, 3, 4   

- punkty zbiorcze (PZ) nr: 3,4,5. 

 

b) Część II:  

- trasy nr: 1-9, 11, 14-17 oraz trasy piesze wchodzące odpowiednio w 

skład pętli nr 2,5,6  
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- punkty zbiorcze (PZ) nr: 1,2. 

 

Z zastrzeżeniem, iż zakres prac, o których mowa w ust. 5 pkt. 1) i 5) oraz ust. 

6, pkt.1) należy wykonać dla całości zamówienia  i przekazać Zamawiającemu  

wraz z Częścią I.  

 

8. Dokumentację należy przygotować: 

a) w wersji papierowej – w ilości egzemplarzy określonej w ust. 5 i ust. 6 

b) w wersji elektronicznej w postaci plików w formacie „pdf” oraz w 

postaci plików edytowalnych „doc” - na płytach CD lub DVD, w tym na 

oddzielnej płycie tylko kosztorys inwestorski, przy czym wersja 

elektroniczna musi być zgodna z wersją papierową - po 2 komplety 

płyt. 

 

9. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać zgodnie z: 

a) wymogami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, „Standardami 

Dostępności dla Miasta Konina” (Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina nr 

159/2017 z dnia 16 października 2017r.) oraz w sposób uwzględniający 

wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub 

projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, ze 

szczególnym uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz 

minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, o 

których mowa w art. 6 pkt 1 oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 

2020 r., poz. 1062 ze zm.). 

b) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tj. w dokumentacji 

projektowej nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia urządzeń, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę ani 

stosować zapisów w jakikolwiek inny sposób utrudniających uczciwą 

konkurencję. Jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w 

wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, trzeba wskazać kryteria, 

jakie stosowane będą w celu oceny równoważności. 

c) zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na 

dzień przekazania dokumentacji „Zamawiającemu”. 

§2 

1. Ponadto Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do : 

a) uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów do opracowania dokumentacji, 

w tym m.in. mapy do celów projektowych do projektu zagospodarowania 

terenu, 
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b) uzyskania wszelkich niezbędnych warunków technicznych, pozwoleń, 

uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych wymaganych 

przepisami.  

c) czuwania w toku realizacji zadania, w oparciu o wykonaną dokumentację, nad 

zgodnością rozwiązań materiałowych i użytkowych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz w sposób 

uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich 

użytkowników, 

d) uzupełniania szczegółów dokumentacji i uzgadniania z „Zamawiającym” 

możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych. 

 

§ 3 

1. „Wykonawca” oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności 

niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. „Wykonawca” oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia w sposób staranny, 

sumienny i prawidłowy, zgodnie z ogłoszeniem o publicznym konkursie ofert. 

oraz informacjami  i wytycznymi ze strony „Zamawiającego”. 

3. „Wykonawca” ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za skutki 

zawinionych przez siebie zdarzeń związanych z realizacją umowy lub za brak 

podjęcia działań, do których był zobowiązany umową, a w szczególności za 

wszelkie wypadki i szkody powstałe w związku z wykonywaniem umowy, do 

których się przyczynił. 

 

§ 4 

1. Z dniem zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na 

„Zamawiającego”  przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe do 

przedmiotu umowy. „Zamawiającemu” lub jego następcy prawnemu przysługuje 

prawo wykorzystania przedmiotu umowy w całości lub części (bez uzyskania 

odrębnej zgody „Wykonawcy”), m.in. poprzez powielenie dokumentacji dowolną 

techniką, do celów przetargowych, utrwalenie w pamięci komputera, 

wykorzystanie w pracach planistycznych, przy pracach budowlanych,  

w postępowaniach o udzielenie zamówienia na wykonanie robót, zgodnie z tą 

dokumentacją.  

2. „Zamawiający”, działający na jego rzecz inny projektant lub inna dowolnie 

wybrana osoba trzecia, w tym także następca prawny „Zamawiającego”,  np.  

w wyniku wniesienia przedmiotu umowy aportem do nowego podmiotu, będąc 

uprawnieni do wykorzystywania przedmiotu umowy w całości lub dowolnie 

wybranej części w realizacji zadania, mogą dokonywać w nim niezbędnych zmian 
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i korekt bez konieczności uzyskiwania zgody „Wykonawcy”. „Wykonawca” 

niniejszym zezwala „Zamawiającemu” i innym osobom wskazanym w zdaniu 

pierwszym na wykorzystanie autorskiego prawa osobistego w imieniu 

„Wykonawcy” w zakresie prawa do nienaruszalności treści i formy dokumentacji  

i jej rzetelnego wykorzystania, w tym w szczególności zezwala na dokonywanie 

niezbędnych zmian dokumentacji projektowej, w tym także mających na celu 

obniżenie kosztów wykonania lub utrzymania inwestycji oraz na dokonywanie 

zmian będących istotnymi odstępstwami. Dodatkowo osoby te uprawnione są do 

wykorzystywania całości lub dowolnie wybranej części oryginalnego lub 

poprawionego przedmiotu umowy w pracach planistycznych, projektowych, 

koncepcyjnych, przy tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego, 

do tworzenia opracowań i analiz, w tym także analiz niezbędnych do realizacji 

zadania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub jako element wniosku 

o uzyskanie dofinansowania. W tym celu odpowiednia część przedmiotu umowy 

może być także powielana dowolną techniką, może być fotografowana, 

umieszczana w Internecie, w prasie, w telewizji i w innych mediach  - dowolnych 

publikacjach. 

3. „Wykonawca” oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie majątkowe do 

dokumentacji, o której mowa w § 1 umowy i do dokumentów wykorzystywanych 

w tej dokumentacji oraz że w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę 

trzecią, w szczególności organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, 

z roszczeniem majątkowym przeciwko „Zamawiającemu”, „Wykonawca” 

zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od wezwania lub w terminie 

wynikającym z wezwania, bezsporną część roszczenia osoby trzeciej, a w 

przypadku ewentualnego sporu sądowego, zobowiązany jest wstąpić do procesu 

po stronie „Zamawiającego” oraz pokryć koszty procesu poniesione przez 

„Zamawiającego”, w przypadku rozstrzygnięcia wskazującego, że „Wykonawca” 

naruszył prawnie chronione interesy osób trzecich. 

 

§ 5 

W razie stwierdzenia niezgodności lub nieprawdziwości oświadczeń, o których 

mowa  w § 3 i 4 lub też wad prawnych dokumentacji, „Zamawiający” będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania zwrotu wypłaconego 

wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia 

zwrotu wynagrodzenia. „Zamawiający” będzie także uprawniony do dochodzenia 

naprawienia szkody w pełnym  zakresie.  
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§ 6 

1. Prace projektowe stanowiące przedmiot umowy „Wykonawca” zrealizuje  

w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2022r. w tym: 

a) część I –  najpóźniej do dnia 31.05.2022 r. 

b) część II – najpóźniej do dnia 30.06.2022 r. 

 § 7 

1. Przez wykonanie przedmiotu umowy strony rozumieją dostarczenie 

„Zamawiającemu” kompletu dokumentacji projektowej i podpisanie protokołu 

odbioru prac projektowych  dla każdej części oddzielnie. Podpisanie protokołu 

nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych w przekazanej 

dokumentacji. 

2. „Wykonawca” po przekazaniu na rzecz „Zamawiającego” całości dokumentacji 

objętej  przedmiotem niniejszej umowy złoży oświadczenie o jej kompletności  

i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Za dodatkowe egzemplarze ponad liczbę ustaloną w umowie, „Zamawiający” 

zapłaci „Wykonawcy” dodatkowe wynagrodzenie, według uzasadnionych 

kosztów powielenia zamawianych składników dokumentacji projektowej.  

 

§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy „Wykonawcy” przysługuje wynagrodzenie 

brutto kwocie ………… zł słownie: …………………….złotych obejmujące podatek od 

towarów i usług (VAT), zgodnie  z  „Formularzem ofertowym” stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy, w tym:  

a) Część I - ………………. zł brutto 

b) Cześć II - ……………….zł brutto 

2. W wynagrodzeniu określonym w  ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w ust.1. 

3. „Wykonawca” oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, uprawnionym 

do wystawiania faktur VAT. 

4. „Wykonawca” oświadcza, że do kalkulacji wynagrodzenia określonego w ust. 1 

przyjął co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę / minimalną stawkę 

godzinową, obowiązujące/ą w okresie realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 2207). 
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5. Po zapłaceniu wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1,  prace 

projektowe stanowią własność Zamawiającego i na Zamawiającego przechodzą 

autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich 

praw zależnych od dokumentacji objętej przedmiotem umowy na wszelkich 

polach eksploatacji. 

§ 9 

1.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch częściach, po odbiorze każdej części 

prac projektowych i podpisaniu „protokołu odbioru prac projektowych” przez 

Zamawiającego,  

2.  Zaplata wynagrodzenia  nastąpi w oparciu o fakturę „Wykonawcy” wystawioną na 

podstawie protokołu odbioru prac projektowych dla każdej z części osobno, w 

terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowej faktury w siedzibie 

„Zamawiającego”. 

3.  Rachunek, na który dokonywany będzie przelew wynagrodzenia dla 

„Wykonawcy”, powinien, w momencie dokonywania przelewu środków przez 

„Zamawiającego”, znajdować się na tzw. „białej liście”, tj. wykazie podmiotów 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zgodnie  

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, kiedy podany 

na fakturze rachunek bankowy „Wykonawcy” nie znajdzie się w w/w wykazie, 

„Zamawiający” w ciągu 7 dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie 

skarbowym właściwym dla siedziby „Zamawiającego”, celem zwolnienia się  

z odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe. W okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 

termin ten wynosi 14 dni od dnia zlecenia przelewu. 

4.  Za dzień zapłaty uważa się datę przelewu środków z konta „Zamawiającego” na 

konto wskazane na fakturze „Wykonawcy”. 

5.  „Wykonawcy” przysługuje prawo do dochodzenia odsetek ustawowych, liczonych 

za każdy dzień zwłoki w przypadku nieterminowej zapłaty faktury. 

6.   „Wykonawca” nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych 

w wyniku realizacji niniejszej umowy, bez zgody „Zamawiającego”. 

§ 10 

1. Pracami projektowymi po stronie Wykonawcy  kierować będzie: …….., tel. ………..,   

e-mail: ………………., która świadczyć będzie osobiście usługi, do realizacji których 

została wskazana. 

2. Ze strony „Zamawiającego” osobą upoważnioną do kontaktów z „Wykonawcą” 

będzie:  Katarzyna Ławniczak – Główny Specjalista Wydziału Rozwoju i Inwestycji 

tel. 63 24 01 132, e-mail: katarzyna.lawniczak@konin.um.gov.pl. 

mailto:malgorzata.mastalierz@konin.um.gov.pl
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3. „Wykonawca” zobowiązany jest do pisemnego informowania „Zamawiającego”  

o każdej zmianie siedziby, konta bankowego, danych kontaktowych. Powyższe 

zmiany nie wymagają aneksowania umowy. 

 

§ 11 

1. „Wykonawca” jest odpowiedzialny wobec „Zamawiającego”, za wady 

dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel 

oznaczony w umowie albo wynikający z przeznaczenia przedmiotu zamówienia,  

a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z normami  

i przepisami techniczno-budowlanymi. 

2. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w otrzymanej dokumentacji 

projektowej,  „Zamawiający” ustali termin usunięcia stwierdzonych wad  

w dokumentacji, nie krótszy niż  7 dni. 

3. Usunięcie wad zostanie potwierdzone pisemnie poprzez spisanie protokołu 

usunięcia błędów lub braków w  opracowaniach projektowych. 

§ 12 

1. „Wykonawca” udziela „Zamawiającemu” gwarancji na przedmiot umowy.  

2. Uprawnienia „Zamawiającego” z tytułu gwarancji za wady dokumentacji wygasają 

w stosunku do „Wykonawca” wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności 

Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie tej 

dokumentacji. 

3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania ostatniego protokołu 

odbioru prac projektowych. 

 

§ 13 

1.  „Wykonawca” zapłaci „Zamawiającemu” karę umowną w wysokości 100 zł : 

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 

b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, a także w 

okresie rękojmi za wady i gwarancji, 

2.  Odstępujący od umowy zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości  

20,00 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, 

chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

3.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50,00 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. 

4.   „Zamawiającemu” przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych,  

z zastrzeżeniem art. 15r1 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 
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(Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, ze zm.), z wynagrodzenia „Wykonawcy”, na podstawie 

noty obciążeniowej, na co „Wykonawca” wyraża zgodę.  

5.  Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadkach, gdy szkoda przewyższa 

wysokość kar umownych. 

 

§ 14 

1. „Zamawiający"  ma  prawo  odstąpić od umowy, w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o poniższych okolicznościach: 

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 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu; 

b) jeżeli „Wykonawca” realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo 

sprzeczny z niniejszą umową lub wskazaniami „Zamawiającego”. W takim 

przypadku „Zamawiający” może wezwać go do zmiany sposobu wykonania  

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu „Zamawiający” może od umowy odstąpić albo 

powierzyć poprawienie lub dalszą realizację przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi, na koszt i odpowiedzialność „Wykonawcy”. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Wszelkie uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, 

z powodu której odstąpiono od umowy. 

 

§ 16 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być akceptowane przez obie strony  

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Umowa ulega zmianie / może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają / mogą wpłynąć na 

należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z 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 2020 r., poz. 

1842, ze zm.). 
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§ 17 

1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów  

w sposób polubowny i kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie będą mogły 

znaleźć rozwiązania polubownego spór rozstrzygnie sąd właściwy dla lokalizacji 

siedziby „Zamawiającego”. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

dwa (2) otrzymuje „Zamawiający” a jeden (1) „Wykonawca”. 

 

 „Zamawiający”                    „Wykonawca” 

 

 

 


