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WRG.041.7.2018.ON 

Umowa nr CRU/………../2020 
zawarta w dniu ……………………… r. w Wiązownie pomiędzy: 

 
Gminą  Wiązowna z siedzibą przy ul. Lubelskiej 59, 05-462 Wiązowna, NIP:532-000-02-34, Regon: 
013268994, reprezentowaną przez: 

Pana Janusza Budnego – Wójta Gminy Wiązowna,  

Przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Kowalskiej – Skarbnik Gminy Wiązowna  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

firmą ………………………..…………z siedzibą…………………………………………………    

zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej/KRS ……………………………………… 

NIP: ……………………, Regon: ……………………., z siedzibą  ………………………………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz na podstawie Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych dla Gminy Wiązowna (Zarządzenia nr 23.415.2017 Wójta Gminy Wiązowna 
z dnia 1 marca 2017 r)  została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 Definicje 

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1) Cena oferowana brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 
obciążeń publicznoprawnych, zawarte w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy, ustalona w oparciu o informacje zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz 
z załącznikami. 

2) Koszt – wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę 
bezpośrednio w związku z realizacją podmiotu Umowy. 

3) Oferta – pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie stanowiącym 
przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami Opisu Przedmiotu Zamówienia, złożone 
Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego 
do zawarcie Umowy.  

4) Protokół odbioru częściowego- dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 
zgodnie z Umową części przedmiotu umowy. 

5) Protokół odbioru końcowego – dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 
całości przedmiotu umowy 

6) Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca 
ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając 
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, 
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; 
oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.  
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7) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – termin określony w Umowie, do 
upływu którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie prace objęte Umową  

 

§ 2 Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pt. Dostawa i 
uruchomienie systemu sieci bezprzewodowej WIFI w Gminie Wiązowna dla zadania 
budżetowego: System sieci bezprzewodowej WIFI w ramach zadania „Propagowanie 
łączności internetowej w społecznościach lokalnych  - WIFI4EU w Gminie Wiązowna”, 
w ramach którego nastąpi dostawa i uruchomienie systemu sieci bezprzewodowej WIFI 
w  liczbie 11 zewnętrznych punktów dostępu. 

zwane dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Integralną część niniejszych umowy stanowi dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego 
Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy. 

3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji 
w ramach instrumentu „ŁĄCZĄC EUROPĘ (CEF) – WiFi4EU o numerze 
INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/020185-041110 zawartej pomiędzy Urzędem Gminy Wiązowna 
a Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności Sieci (INEA) – dalej „umów o dotację”. 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami umowy o dotację i akceptuje jej 
postanowienia, które w zakresie stanowiącym opis sposobu wykonania zadania „System sieci 
bezprzewodowej WIFI w ramach zadania „Propagowanie łączności internetowej w 
społecznościach lokalnych – WIFI4EU w Gminie Wiązowna” stanowią integralną część 
niniejszej Umowy  

4. W przypadku rozbieżności zapisów Umowy i OPZ lub oferty Wykonawcy, pierwszeństwo mają 
przepisy Umowy 

 

§ 3 Termin wykonania  

1. Termin zakończenia wykonania zamówienia, trony ustalają od dnia podpisania niniejszej 
umowy do dnia 10.01.2021 r.  

 

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy  

1. Strony zgodnie ustalają łączną cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę netto 
………………….. PLN (słownie: ………………………………. złotych), brutto 
……………………… PLN (słownie:…………………………………………….. złotych), 

zawierającą obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%. 

2. Płatność wynagrodzenia za przedmiot umowy w kwocie do 15 000 euro dokonana zostanie 
przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci, zwaną dalej „Płatnikiem”. Wykonawca 
wystąpi do Agencji o wypłatę wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
dotację, o której mowa w § 2 ust. 3. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie 
koszty Wykonawcy i nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. 
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§ 5 Osoby odpowiedzialne na realizację Przedmiotów Umowy 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy 
jest Przedstawiciel Zamawiającego: Olga Nowak – Inspektor Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego Urzędu Gminy Wiązowna, tel. 22 512 58 82, e-mail o.nowak@wiazowna.pl zaś 
osobą ją zastępującą w przypadku nieobecności jest: Mateusz Żołądek – Informatyk, Wydział 
Administracyjny Urzędu Gminy Wiązowna, tel. 22 512 58 55, e-mail m.zoladek@wiazowna.pl.  

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z jakością  
i ilością wykonywanego podmiotu umowy, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego 
z niniejszą umową wykonania przedmiotu umowy. 

3. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy jest: 

1) …………………….., Tel. ……………………..,                  e-mail 
………………………… zaś osobą ją zastępującą w przypadku nieobecności jest: 
…………………….., Tel. ……………………..,     e-mail …………..………… 

4. Każda ze Stron oświadczenia, iż reprezentujące ją osoby są umocowane przez Stronę 
do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Osoby 
wymienione w ust. 1 i 3 nie są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Stron           
z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

5. Każda osoba jest uprawniona do samodzielnego działania z zastrzeżeniem, iż do wykonywania 
czynności związanych z odbiorem, w tym do potwierdzenia podpisem na protokołach odbioru, 
konieczne jest działanie po jednej osobie reprezentującej Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

6. W przypadku nieobecności osób wskazanych w ust. 1 i 3, do dokonania czynności określonych 
w ust. 4 i 5 upoważnione są osoby je zastępujące. Upoważnienie do dokonania czynności 
określonych w ust. 4 i 5 dla osób zastępujących osoby, o których mowa w ust. 1 i 3 powinno 
być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu Stron 

§ 6 Odbiory 

1. Miejscem przekazania i odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia do odbioru przystąpi do odbioru 
przedmiotu umowy i sporządzi na tę okoliczność Protokół odbioru końcowego. 

4. Protokół odbioru końcowego, w którym nie stwierdzono wystąpienia usterek lub wad, oraz               
w którym Zamawiający potwierdził wykonanie całości przedmiotu umowy stanowi podstawę 
wystawienia faktury. 

5. W przypadku stwierdzenia w protokole wystąpienia usterek nieistotnych w zakresie prac 
objętych odbiorem Zamawiający potwierdzi wykonanie przedmiotu umowy w dacie zgłoszenia 
do odbioru i wyznaczy pisemnie Wykonawcy termin do usunięcia usterek. Protokół taki może 
stanowić podstawę wystawienia faktury. 

6. W przypadku stwierdzenia w protokole wystąpienia usterek istotnych w zakresie prac objętych 
odbiorem Zamawiający potwierdzi wykonanie przedmiotu umowy w dacie zgłoszenia do 
odbioru wyznaczy pisemnie Wykonawcy terminu do usunięcia usterek. Protokół taki nie może 
stanowić podstawy wystawienia faktury VAT. 

7. W przypadku stwierdzenia w protokole wystąpienia wad w zakresie prac objętych odbiorem 
Zamawiający nie potwierdzi wykonania przedmiotu umowy w dacie zgłoszenia do odbioru                    
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i wyznaczy pisemnie Wykonawcy termin do usunięcia wad. Protokół taki nie może stanowić 
podstawy wystawienia faktury VAT. 

8. W przypadku usunięcia usterek lub wad odpowiednie zastosowanie mają zapisu ust 1-7. 

 

§ 7 Fakturowanie 

1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 
dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury zawierającej numer niniejszej umowy. 
Zamawiający oświadcza, że poprzez jednostki organizacyjne Gminy Wiązowna objęte 
centralizacją podatku VAT, dokonuje płatności faktur VAT za nabyte towary lub usługi poprzez 
mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości 
i akceptuje. 

2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 
…………………. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej pod rygorem możliwości nie dokonania zapłaty przez 
Zamawiającego bez zachowania przez Wykonawcę uprawnień związanych z nieterminowym 
dokonaniem zapłaty. W przypadku podania innego w/w numeru rachunku rozliczeniowego, 
zapłata może nastąpić na rachunek wskazany w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 
ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, gdy z odrębnych przepisów 
wynika obowiązek zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego (bankowego) 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Płatnik wydał polecenie swojemu bankowi 
przelania na konto Wykonawcy określonej kwoty, lub wręczył mu czek potwierdzony przez 
bank. 

§ 8 Obowiązki stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym 
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu umowy. 

3. W związku z umową o dotację Wykonawcy nie przysługują względem Agencji Wykonawczej   
ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) żadne roszczenia z tytułu wykonania niniejszej umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do kierowania wszelkich roszczeń wyłącznie wobec 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca dostarczy sprzęt własnym transportem oraz dokona montażu i instalacji 
uruchomienia systemu sieci bezprzewodowej WIFI z użyciem własnych zasobów i materiałów. 

5. Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty 
ich dotyczące, instrukcje użytkowania, obsługi, konserwacji, gwarancje, atesty oraz licencje, 
jeżeli dotyczy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą na każdym etapie wykonania 
zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dostarczone  wyposażenie jest fabrycznie nowe, znajduje się w stanie nieuszkodzonym, 
jest sprawne technicznie, spełnia wymagane prawem normy, oraz jest wolne od wad 
prawnych, 

2) sytuacja finansowa oraz posiadane środki gwarantujące należyte wykonuje niniejszej 
umowy, 
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3) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłości, likwidacyjne               
lub układowe, oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności 
mogące spowodować wszczęcie takich postępowań  

 

§ 9 Gwarancja/Rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy …… miesięcznej gwarancji, 
liczony od Odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 4, potwierdzającego upłynięcie 
Terminu wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich 
spowodowane nienależytym wykonaniem umowy w szczególności istnieniem oraz usuwaniem 
wad ukrytych przedmiotu umowy oraz za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad. 

3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania dokonania natychmiastowego usunięcia 
wad lub usterek, w terminie krótszym niż 5 dni. Usunięcie wad, usterek istotnym w okresie 
gwarancji zostanie potwierdzone każdorazowo protokołem odbioru gwarancyjnego. 

4. Zamawiający wykonujący uprawnienia z tych gwarancji, wedle własnego wyboru, może: 

1) żądać usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez siebie terminie, bez względu                
na wysokość związanych z tym kosztów, w ramach wynagrodzenia umownego; 

2) nie żądając usunięcia wad i usterek obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 
stanowiącą wartość usunięcia wad i usterek, nie więcej jednak niż 10% ceny netto 
określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej  na 
koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Niezależnie od uprawnień wymienionych w ust. 3-6 Zamawiającemu przysługuje prawo                     
do żądania naprawienia poniesionej szkody. 

7. Po upływie okresu gwarancji zostanie dokonany Odbiór ostateczny przedmiotu umowy 
zwołany przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,                 
na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego przez okres …… miesięcy od daty 
podpisania Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 4. 

 

§ 10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
umownej brutto tj. w kwocie ……………….. złotych, słownie ……………….. w formie 
……………….. 

2. Zamawiający zwróci 70%, wniesionego zabezpieczenia tj. kwotę …………………  złotych                 
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego                     
za należycie wykonane. 

3. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 
…………………… złotych, przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
lub gwarancji jakości, zostanie zwrócone najpóźniej 30 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości. 
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§ 11 Wady, usterki istotne lub usterki nieistotne  

w okresie gwarancji lub rękojmi 

1. Wykonawca w okresie gwarancji lub rękojmi zobowiązuje się do naprawy lub wymiany części 
przedmiotu umowy zawierającej wady, usterki istotne lub usterki nieistotne w terminie 
określonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 5 dni i nie dłuższym niż 14 dni                   
od daty powiadomienia o istnieniu wad, usterek lub usterek nieistotnych  

2. Zamawiający winien niezwłocznie poinformować Wykonawcę o stwierdzeniu wad, usterek            
lub usterek nieistotnych w formie pisemnej, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich 
wykrycia. 

§ 12 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za każdy dzień w opóźnieniu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 2% 
wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy, 

2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterki istotnej lub usterki nieistotnej po 
upływie terminu określonego w § 6 ust. 5 lub ust. 6 w wysokości 1000 zł za każdy 
dzień opóźnienia, 

3) za każdy dzień opóźnienia w terminie naprawy lub wymiany części przedmiotu 
umowy obarczonej wadami, usterki istotnymi lub usterkami nieistotnymi                          
w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto                           
za całość przedmiotu zamówienia, 

4) za nieuzasadnione przerwanie prac (niepodyktowane warunkami 
atmosferycznymi) w wysokości 200 zł za każdy dzień. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust.1, sumują się. 

3. W razie jednostronnego odstąpienia prze którąkolwiek ze stron od umowy strona,                 
która ponosi winę za odstąpienie od umowy, zapłaci drugiej stornie karę umowną                          
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu niezapłaconych faktur w terminie ustalonym                 
w § 7 odsetki ustawowe za opóźnienie. 

5. Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku 
szkód przekraczających wysokość ustalonych kar umownych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża na to zgodzę, że kary umowne mogą 
zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Przesłanką zwalniającą z odpowiedzialności Stron z tytułu zapłaty kar umownych jest nakaz 
wstrzymania/ograniczenia działalności w wyniku decyzji organów władzy publicznej 
(państwowej, samorządowej, sądowniczej) lub z powodu niezbędnej kwarantanny albo 
izolacji spowodowanej chorobą zakaźną, w tym Covid-19. 

 

 

§ 13 Zmiana postanowień umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy maże nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
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2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień zawartej 
umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treści oferty, na podstawie której dokonana wyboru Wykonawcy,                      
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy,                              
w następujących sytuacjach: 

1) w przypadku wystąpienia przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego, powodującej 
zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy; 

2) w przypadku wystąpienia siły wyższej – w tym regulacji ustalonych w ustawie                              
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                          
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach 
kryzysowych; 

3) zmiana terminu wykonania umowy spowodowana opóźnieniem w uzyskaniu zezwoleń 
bądź uzgodnień, jeżeli przyczyna opóźnienia nie będzie leżała po stronie Wykonawcy, 
przy czym o przedłużających się uzgodnieniach Wykonawca ma obowiązek 
poinformować Zamawiającego na piśmie nie później niż 14 dni przed upływem terminu 
zakończenia umowy; 

4) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli w trakcie realizacji umowy 
wystąpią warunki atmosferyczne lub inne obiektywne powody uniemożliwiające 
prawidłowe, zgodnie z technologią wykonanie przedmiotu umowy; Zamawiający 
dopuszcza w takiej sytuacji przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na czas 
trwania tych warunków lub powodów z jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego; Wykonawca może przerwać prace po wykonaniu czynność 
zabezpieczających wykonane prace przed ewentualnymi szkodami ze strony warunków 
zewnętrznych oraz osób trzecich. 

4. W przypadku konieczności zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy strony ustalą 
nowy, możliwie najkrótszy, termin zakończenia Umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

1) realizacji dodatkowych lub zmiennych dostaw (nie objętych pierwotnym 
zamówieniem) usług lub robót budowlanych nie przekraczających 50% wartości 
pierwotnej umowy, podstawą dokonania zmiany jest protokół konieczności oraz 
kosztorys zmienny sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

2) zaniechania przez Zamawiającego wykonania części przedmiotu umowy do wartości 
nieprzekraczającej 15% pierwotnej umowy. 

6. Nie stanowi istotnych zmian umowy zmiana ceny brutto wskazanej w umowie w przypadku 
ustawowej zmiany podatku VAT.  
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§ 14 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 
powzięci wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej 
przyczyny oraz nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy powinno wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie  

5) jeżeli Wykonawca przerwał realizację wykonywania przedmiotu umowy i przerwa                
ta trwa dłużej niż 14 dni po upływie terminu uzgodnionego z Zamawiającym 

6) Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z umową 
(obowiązującymi przepisami, normami polskimi) lub też w rażący sposób zaniedbuje 
zobowiązania umowne.   

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru części przedmiotu umowy, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych 
uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i może zostać dokonane w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o przyczynie 
stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi                         
w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w 
toku według stanu na dzień odstąpienia. 

5. W oparciu o protokół inwentaryzacji, Zamawiający dokona odbioru częściowego wykonania 
robót i dokona w tym zakresie rozliczenia z Wykonawcą, z tytułu wykonania części robót,                
tylko wówczas jeżeli: 

1) roboty te są zgodne z umową; 

2) roboty te,  jako wykonane w części, są przydatne dla Zamawiającego do użytku                          
i realizacji celów, do których mały służyć. 
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§ 15 Rozwiązywanie sporów 

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanie przedmiotu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim 
do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy. 

3. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Zamawiającego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  

4. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie 
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający 
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16 Postanowienie końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla 
Wykonawcy  

 

 

 

             Wykonawca                                                                                        Zamawiający  

  


