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Część II SIWZ 

Wzór 

UMOWA NR ……./201…. 

 

 

zawarta w dniu ………….. 201…. r. w Gdańsku, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podst. 

art.  39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 

ze zm.) pomiędzy: 

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

ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, NIP ………………………….., REGON …………………………, 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub Stroną reprezentowanym przez:  

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

a  

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą” lub Stroną reprezentowaną przez: 

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

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

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Wykonanie 

elementów zapasowych maszyn i urządzeń pochylni Kanału Elbląskiego” zwanego  dalej „Zadaniem”. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z treścią niniejszej umowy, specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ) oraz złożoną ofertą przetargową. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, sprzęt i zasób kadrowy niezbędne  

do realizacji przedmiotu umowy, oraz że wykona usługę z należytą starannością, obowiązującymi 

przepisami prawa, a także z zasadami wiedzy technicznej z zachowaniem terminów. 

§ 2 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie w szczególności obowiązek: 

1) wykonania szczegółowych pomiarów „starych” elementów maszyn i urządzeń pochylni Kanału 

Elbląskiego wymienionych w pkt. 2.1÷2.7 Opisu przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ) i na ich 

podstawie narysowanie rysunków wykonawczych, 

2) uzgodnienia dokumentacji technicznej oraz rysunków wykonawczych, a także zastosowanych 

materiałów z Transportowym Dozorem Technicznym w Oddziale Terenowym  

w Gdańsku, 

3) wykonania w/w elementów jako zakład mający uprawnienia Transportowego Dozoru 

Technicznego do napraw (modernizacji, wytwarzania) elementów wyciągu  statków z tym,  

że odlewanie, obróbka mechaniczna oraz spawanie również powinno być potwierdzone  

przez zakład mający uprawnienia TDT do wykonywania tych czynności, 

4) wystawienia poświadczeń o prawidłowym wykonaniu w/w elementów oraz atestów 

materiałowych wykonanych w/w elementów, 

5) dostarczenia i rozładowania „starych” i „nowych” elementów maszyn i urządzeń wymienionych w 

pkt. 2.1÷2.7 Opisu przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ) wraz z uzgodnioną  

z Transportowym Dozorem Technicznym dokumentacją (w wersji papierowej oraz w formie 
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elektronicznej), modelami odlewniczymi, atestami materiałowymi i poświadczeniami o 

prawidłowym wykonaniu wszystkich czynności. 

2. Na każdym z etapów realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany ściśle współpracować  

z Zamawiającym. 

3. Wszelkie narady, uzgodnienia, korespondencja, opracowane dokumenty związane z realizacją 

niniejszego zamówienia będą w języku polskim, ewentualnego tłumacza zabezpiecza Wykonawca, który 

winien to uwzględnić w kosztach realizacji zamówienia. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w całości do …………………  

2. Za ostateczny termin odbioru przedmiotu zamówienia uznaje się termin podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru na ostatnie elementy maszyn i urządzeń, który nastąpi nie później niż 7 dni 

kalendarzowych od daty wskazanej w ust.1. Wyżej wymieniony protokół odbioru stanowić będzie 

podstawę do ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy. 

§ 4 

Wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą służyć jako zabezpieczenie jego 

istniejących i przyszłych zobowiązań wobec osób trzecich, chyba że Zamawiający wyrazi na to uprzednio 

pisemną zgodę.  

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, iż część prac objętych umową wykona siłami podwykonawców. 

2. W terminie 7 dni kalendarzowych przed zamierzonym przekazaniem części prac podwykonawcom, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy, kopie umów zawartych z podwykonawcami. 

3. W terminie o którym mowa w ust. 2, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, poświadczone  

za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, zmiany do umów 

zawartych z podwykonawcami. 

4. Jeżeli zażąda tego Zamawiający, Wykonawca dokona na podwykonawców cesji wierzytelności z tytułu 

wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy należnego mu od Zamawiającego, w części dotyczącej 

płatności na rzecz tych podwykonawców. Wykonawca wykona zobowiązanie określone  

w zdaniu poprzedzającym w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania 

Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność zmiany podwykonawcy, 

na zasobach którego Wykonawca polegał wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, zmiana taka będzie dopuszczona, jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie 

warunków w zakresie nie mniejszym niż podwykonawca wskazany na etapie postępowania o 

zamówienie publiczne. 

 

W sytuacji, gdy Wykonawca całość prac wykona własnymi siłami, zapisy §5 otrzymają brzmienie: 

§5 

1. Wykonawca oświadcza, iż całość prac objętych umową wykona własnymi siłami. 

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność zatrudnienia 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego ze stosownym 

wyprzedzeniem, celem uzyskania jego pisemnej i uprzedniej akceptacji dla zakresu prac jak i osoby 

podwykonawcy. 

3. Jeżeli zajdzie konieczność zatrudnienia podwykonawcy prac, których charakter mieści się swoim 

zakresem w żądanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia warunku wykazania zdolności 
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technicznej lub zawodowej, zmiana taka będzie dopuszczona, jeśli podwykonawca wykaże spełnianie 

warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany  na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 

4. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zakresu 

podwykonawstwa i osoby podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów 

zawartych z podwykonawcami, poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

5. W terminie o którym mowa w ust. 4, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, poświadczone  

za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, zmiany do umów 

zawartych z podwykonawcami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z podwykonawcami umów cesji wierzytelności, 

przysługujących mu względem Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy w zakresie prac 

zleconych tym podwykonawcom, jeżeli cesji zażąda Zamawiający. Wykonawca wykona zobowiązanie 

określone w zdaniu poprzedzającym w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania 

Zamawiającego. 

§ 6 

1. Gotowe elementy zamówienia Wykonawca każdorazowo zgłosi pisemnie do odbioru 

Zamawiającemu, załączając niezbędne dokumenty, uzgodnienia, a w szczególności świadectwa jakości, 

certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące prac które podlegać mają odbiorowi (jeśli 

dotyczy). 

Niewłaściwie lub błędnie przygotowane dokumenty do odbioru prac lub brak jakiegokolwiek z nich, 

spowodują, że czynności odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę gotowych elementów zamówienia 

odbędą się w terminie późniejszym z winy Wykonawcy. W sytuacji takiej, Wykonawca zobowiązany 

będzie do przygotowania (w oparciu o przekazane na piśmie uwagi Zamawiającego) i dostarczenia 

Zamawiającemu, własnym staraniem i na własny koszt, brakujących dokumentów oraz poprawionej 

wersji niezaakceptowanego dokumentu lub dokumentów. Termin na uzupełnienie i/lub poprawienie 

tych dokumentów przez Wykonawcę będzie każdorazowo wyznaczany przez Zamawiającego 

adekwatnie do bieżącej sytuacji. Po otrzymaniu tych dokumentów Zamawiający dokona ich ponownej 

weryfikacji. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego przystępuje się do czynności 

odbioru. Z odbioru jest sporządzany protokół odbioru (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) 

podpisany przez Wykonawcę i przedstawicieli Komisji odbiorowej, który wymaga zatwierdzenia  

przez Zamawiającego. 

2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy stanowi odbiór ostatnich elementów maszyn i urządzeń objętych 

Zadaniem.  

3. Zamawiający ma prawo do podjęcia czynności odbioru w przypadku nieobecności przedstawicieli 

Wykonawcy. 

4. Rozpoczęcie czynności odbioru (częściowego i końcowego) nastąpi w terminie do 7 dni 

kalendarzowych licząc od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

oraz przekazania niezbędnych dokumentów o których mowa w ust.1. 

5. Z każdego odbioru jest sporządzany protokół odbioru zgodnie z procedurą opisaną w ust.1, który 

zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru, w tym stan wykonania zgłoszonych 

do odbioru elementów Zadania, ewentualne wady i usterki oraz termin ich usunięcia, bądź też 

stwierdzenia dotyczące ich wykonania. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości  

do odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru elementów maszyn i urządzeń objętych Zadaniem zostaną stwierdzone 

wady: 
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1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin - fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,  

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie elementów maszyn i urządzeń zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie elementów maszyn i urządzeń zgodnie 

z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda usunięcia elementów maszyn i urządzeń  

z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

8. Jeżeli w trakcie realizacji prac Zamawiający zażąda badań dotyczących przedmiotu umowy, które nie 

były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli 

w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane prace są 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku 

koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

9. Do wszelkich wad i usterek ujawnionych po odbiorze każdego elementu Zamówienia będzie miało 

zastosowanie postanowienie § 17 niniejszej umowy.  

10. W terminie 10 dni kalendarzowych przed upływem okresu gwarancji dla każdego elementu Zamówienia, 

Strony umowy dokonają komisyjnego, pogwarancyjnego ich odbioru. 

§ 7 

1. Osobą uprawnioną do roboczych kontaktów w zakresie realizacji umowy, ze strony Zamawiającego jest: 

……………………………………………………………………… , e-mail:  ……………………………………………………………… 

2. Osobą uprawnioną do roboczych kontaktów w zakresie realizacji umowy, ze strony Wykonawcy jest: 

……………………………………………………………………., e-mail: …………………………………………………………….. 

3. O zmianach osób uprawnionych Strony będą informowały się na piśmie. 

4. Zmiana Przedstawicieli Stron nie stanowi zmiany umowy. 

§ 8 

1. Zakres prac obejmujący realizację Zamówienia będzie świadczony przez osoby wymienione 

w Załączniku nr  4 do niniejszej umowy: Wykaz pracowników. Wykaz pracowników może ulegać 

zmianie w sytuacji fluktuacji kadr, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu aktualizacji wykazu pracowników w terminie 3 dni roboczych po zajściu ewentualnych 

zmian.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, o których mowa w ust.1., będą w okresie realizacji 

umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym niż 5  dni 

roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć kopię umowy o pracę zawartej z pracownikami,  

o których mowa w ust 1, bądź kopie zgłoszenia tych pracowników do ubezpieczenia (formularz ZUS 

DRA). Kopia umowy/ umów bądź formularza ZUS DRA powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3 będzie traktowane 

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy 

o pracę. 
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§ 9 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy  

na podstawie zestawienia cen stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, na kwotę …………………. zł brutto 

(słownie: …………………………….) wraz z należnym podatkiem VAT. 

2. Cena określona przez Wykonawcę uwzględnia wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi z tytułu 

realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Dopuszcza się częściowe fakturowanie za wykonane elementy zamówienia odebrane na podstawie 

zatwierdzonego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT na rachunek Wykonawcy, 

przy czym zastosowanie ma ust. 7. 

5. Za datę realizacji faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczone łącznie fakturami częściowymi, nie może przekroczyć 80% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1. 

7. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur są zatwierdzone bez zastrzeżeń przez Zamawiającego 

protokoły odbioru. 

8. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania Zadania obciąża Wykonawcę. 

9. Cena określona w ust. 1 ma charakter ceny maksymalnej.   

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

§ 10 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac 

wykonywanych przez siebie oraz przez podwykonawców, jeśli będą oni współuczestniczyć w realizacji 

przedmiotu umowy. 

§11 

1. Strony uzgadniają, że autorskie prawa majątkowe sukcesywnie przekazywanej wszelkiej dokumentacji 

(dotyczy np. dokumentacji wykonawczej, dokumentacji fotograficznej i filmowej itp.) przechodzą  

w całości na Zamawiającego w dniu ich przekazania. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji, o których mowa  

w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017r. Nr 880. 

poz. 631, ze zm.). 

3. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie obejmuje także prawo  

do wszelkich zmian, adaptacji i przeróbek, zarówno samodzielnie przez Zamawiającego, jak i z pomocą  

lub za pośrednictwem osób trzecich, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia z tego 

tytułu. 

4. W przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji umowy podwykonawcom, wykonawca uzyska  

od nich przeniesienie majątkowych praw autorskich na swoją rzecz wraz z prawem do ich dalszego 

przeniesienia, według zasad określonych w niniejszym paragrafie i przeniesie te prawa  

na zamawiającego. Zamawiający nie odpowiada wobec podwykonawców za ewentualne roszczenia  

z tytułu praw autorskich. Nie odpowiada również za takie roszczenia podwykonawców wobec wykonawcy. 

5. Wykonawca dostarczy zamawiającemu oryginały oświadczeń w wersji papierowej podwykonawców  

o przyjęciu przez nich do wiadomości postanowień ustępu poprzedzającego oraz oryginały ich oświadczeń 

zawierające ich pisemne zgody na przeniesienie na wykonawcę, a potem na Zamawiającego majątkowych 

praz autorskich do utworów wytworzonych przez podwykonawców w zakresie określonym w niniejszej 

umowie, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia z nimi umów, w ramach wykonania 

przedmiotu zamówienia. 
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§ 12 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 9 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wskazanego w § 3 ust.1, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu 

terminu na usunięcie wad, o których mowa w § 6 ust.5,  

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, 

4) za niestawienie się Wykonawcy na spotkanie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

w składzie umożliwiającym merytoryczne przedyskutowanie zagadnień przewidzianych 

na  spotkaniu, w wysokości 500 zł, 

5) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

z podwykonawcą lub jej zmiany w terminie wskazanym w §5 ust. 2 w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, 

6) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

7) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi  

na  podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy), liczby miesięcy w okresie 

realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu i ilości osób poniżej liczby 

wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej  

przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub ilości osób wskazanej w 

Wykazie pracowników, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, 

8) za każdy dzień niestawienia się osób wykazanych w załączniku nr 4 – Wykaz osób – przy 

czynnościach opisanych w pkt. 5 ppkt. 6) OPZ (Część III SIWZ) w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 9 ust. 1, 

9)  za każdy dzień bez stałego i ciągłego nadzoru Kierownika Zespołu nad pracami zespołu 

pracowników podczas wykonywania czynności opisanych w pkt. 5 ppkt. 6) OPZ (Część III SIWZ)  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1. 

3. Na wypadek, gdyby szkoda powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

przewyższała wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego. 

§ 13 

1. Kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 10 % łącznej ceny ofertowej (wartość 

brutto) określonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. .................................... zł, 

(słownie: .........................................................................). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy  

w formie …………………… 
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3. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być przeznaczona na pokrycie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz na pokrycie roszczeń 

powstałych w okresie rękojmi udzielonych przez Wykonawcę. 

4. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze ostatniego z etapów Zadania, 

30% kwoty zabezpieczenia przewidziane jest na pokrycie roszczeń powstałych w okresie rękojmi 

udzielonej przez Wykonawcę i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż  

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi udzielonej przez Wykonawcę.  

5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wygaśnięcia ważności gwarancji 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy dokument gwarancji, a w razie nie przedstawienia 

Zamawiający ma prawo potrącić z rachunku za wykonanie umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości podanej w umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Strony postanawiają, że w przypadku, jeśli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należycie,  

a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel środki z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, to Zamawiający będzie miał prawo wykorzystać na ten cel także 

odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku. 

7. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

§ 14 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie jeżeli Wykonawca: 

1) realizuje prace w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy (w tym gdy opóźni się o co najmniej 

30 dni) i poleceniami Zamawiającego, 

2) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy  

w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie prac na okres dłuższy niż 5 dni roboczych 

i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni 

roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

4) z przyczyn zawinionych nie rozpoczął prac albo pozostaje w zwłoce z realizacją prac tak dalece,  

że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia prac, 

5) podzleca całość prac lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

6) nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7) nie przedłuża ważności wygasającej polisy OC. 

2. 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 30 dni  

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 
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3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 

wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub 

w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

§ 15 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zrealizowanie wszystkich prac objętych niniejszą umową zgodnie z przepisami, decyzjami   

i pozwoleniami, wymaganiami Transportowego Dozoru Technicznego, obowiązującymi normami, 

warunkami technicznymi i wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż.,  

2) wykonanie Zadania z zachowaniem terminów oraz należytej staranności,  

3) wykonanie Zadania z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji 

technicznej - na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać stosowny certyfikat znaku 

bezpieczeństwa, zgodność z normami europejskimi, europejskimi zezwoleniami technicznymi, które 

będą przekazywane sukcesywnie podczas odbiorów,  

4) ponowne wykorzystanie, przetworzenie lub przechowanie w sposób przyjazny dla środowiska, 

wszelkich pozostałości lub materiałów użytych do realizacji zadania,  

5) wykonanie Zadania w sposób niezagrażający mieniu Zamawiającego, bezpieczeństwu pracujących  

na niej ludzi, zgodnie z wymogami przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska,  

6) zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza socjalnego,  

7) pokrywanie wszelkich opłat eksploatacyjnych dla wykonania Zadania, w tym kosztów zużycia wody  

i energii,  

8) współpraca z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Zadania,  

9) informowanie Zamawiającego o przewidywanych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą 

negatywnie wpłynąć na prace lub opóźnić ich wykonanie,  

10) zgłoszenie zakończenia wykonania prac zgodnie z warunkami opisanymi w umowie, 

11) uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, ustalanych z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem.  

§ 16 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, 

opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż kwota oferty, ważnej przez cały okres realizacji umowy,  

z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do odnowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej na warunkach określonych powyżej, przez okres  

na jaki została zawarta umowa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedstawienia Zamawiającemu, na co najmniej pięć dni 

przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) 

nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzającego,  

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

4. Kopia ww. polisy wraz z dowodem opłaty składki/składek za przedmiotowe polisy stanowi załącznik 

nr 2 do umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania potwierdzeń każdej 

kolejnej opłaty raty składki w ciągu 7 dni po terminie wymagalności zapłaty. 

§ 17 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne każdego 

elementu/mechanizmu przedmiotu zamówienia oraz gwarancji jakości na okres 12 (słownie: 
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dwunastu) miesięcy, liczonych od daty odbioru danego elementu/mechanizmu z wyjątkiem 

urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji niż określony wyżej – według 

gwarancji producenta. 

2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w dacie odbioru, jako załącznik do 

protokołu odbioru.  

3. Rękojmią i gwarancją na zasadach określonych w niniejszym paragrafie objęty jest przedmiot 

zamówienia. 

4. Gwarancja obejmuje: 

− usuwanie wszelkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi. 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe na skutek: 

− działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

− normalnego zużycia elementu/mechanizmu lub ich części; 

6. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z gwarancji. 

7. W razie powzięcia wiadomości o istnieniu wady Zamawiający zgłasza istnienie wady w drodze 

elektronicznej oraz niezależnie w drodze pisemnej. W zgłoszeniu wady Zamawiający wzywa 

Wykonawcę do usunięcia wady w wyznaczonym terminie. Strony dopuszczają wspólne ustalenie 

terminu na usunięcie wady. 

8. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia także wówczas, 

gdy w toku odbioru/ów Zamawiający powziął wiedzę o wadzie, a mimo to zdecydował  

o odbiorze. Strony wyłączają stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad w terminie 

14 dni kalendarzowych. 

10. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 

Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy 

technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako 

odmowa usunięcia wady. 

11. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub braku jego reakcji na wezwanie,  

o którym mowa w ust. 9, lub nie wywiązania się z terminów, o których mowa w ust. 10, Zamawiający 

zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te 

koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy  

i Zamawiającego. 

13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady przedmiotu zamówienia także w sytuacji, gdyby 

usunięcie wady wiązało się z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnościami  

dla Wykonawcy. 

14. Usuwanie wad następować będzie poprzez naprawę lub wymianę, w zależności od decyzji 

Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady.  

15. Stwierdzenie wady przedmiotu zamówienia oznacza automatycznie przedłużenie okresu gwarancji  

i rękojmi o okres od zgłoszenia wady do potwierdzenia jej usunięcia przez Zamawiającego. 

16. W razie stwierdzenia co najmniej 3-krotnej naprawy tego samego elementu maszyny czy urządzenia, 

Zamawiający w razie ponownego ujawnienia usterki tego samego elementu maszyny czy urządzenia, 

zamiast naprawy, może żądać wymiany elementu maszyny czy urządzenia na nowy i wyznaczyć 

wykonawcy termin na taką wymianę. Uprawnienia Zamawiającego w szczególności w zakresie 

możliwości zastępczej wymiany elementu na nowy, czy obniżenia wynagrodzenia wykonawcy stosuje 

się odpowiednio. 

17. W ramach gwarancji dwa razy w roku, w okresie objętym gwarancją, na wniosek Zamawiającego  

Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt dokonać przeglądu gwarancyjnego przedmiotu 
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zamówienia w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, z udziałem osób wskazanych  

przez Zamawiającego. 

18. Przegląd gwarancyjny danych elementów maszyn i urządzeń będzie wykonany w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od  daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

19. Przegląd gwarancyjny musi się odbywać w języku polskim. 

§ 18 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności  

i są dopuszczalne tylko w granicach uregulowań art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) i w warunkach opisanych w Części I SIWZ. 

§ 19 

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo  

dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 

§ 20 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu  

§ 21 

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

§ 22 

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 Zestawienie cen 

2. Załącznik nr 2 Opłacona polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

3. Załącznik nr 3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

4. Załącznik nr 4  Wykaz pracowników 
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