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         PROJEKT 

U M O W A 

zawarta w dniu ………….w Warszawie pomiędzy: 

 

SIECIĄ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ - Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, 

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024396, REGON: 

000035257, NIP: 5250008815   

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

dr inż. Jacka Frontczaka – Z-cę Dyrektora ds. Handlowych i Administracyjnych 

a  

……….(firmą) 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1. ……………….. 

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania nr KZP/09/2019 o udzielenie 

Zamówienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Ustawę z dnia 29 

stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).  

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie koncepcji, projekt, produkcja i dostawa 2 kpl. osłon 

balistycznych dla platformy mobilnej. Osłona balistyczna powinna zabezpieczać robota 

przed penetracją pocisku (wg STANAG 4569 poziom 1), a co za tym idzie przed 

uszkodzeniem elementów wewnętrznych robota (dalej jako: „Przedmiot Umowy”). 

2.  Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 

1) opracowanie koncepcji oraz projektu, 

2) produkcję, 

3) dostawę, 
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4) dostarczenie dokumentacji, o której mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia („SIWZ”), w tym w szczególności instrukcji obsługi Przedmiotu Umowy 

i raportu zawierającego wyniki badań wewnętrznych potwierdzających spełnienie 

wymagań oraz analizę i dokumentację zdjęciową testu (dalej łącznie jako: 

„Dokumentacja”). 

3. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy w zakresie 

zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. III SIWZ KZP/09/2019  stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy , jak również zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dn. 

………………….  stanowiącą załącznik nr 1 (dalej jako: „SIWZ oraz Oferta”)  i w 

terminach wynikających z niniejszej Umowy. 

4. Przedmiot Umowy musi spełniać najwyższe standardy wynikające z aktualnego stanu 

wiedzy technicznej. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w wyniku wykonania Przedmiotu 

Umowy nie zostają przeniesione na drugą Stronę jakiekolwiek prawa autorskie, prawa 

własności przemysłowej, know-how do własności intelektualnej Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

 

§2 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:  

1) posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonania niniejszej umowy; 

2) dysponuje odpowiednimi materiałami, maszynami, urządzeniami, narzędziami i 

oprogramowaniem oraz posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego 

wykonania niniejszej umowy oraz nie istnieją żadne przeszkody prawne ani faktyczne 

uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonanie niniejszej umowy; 

3) posiada aktualną koncesję w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII Załącznika Nr 2 „Wykaz wyrobów i 

technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT” do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i 

technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub 

obrót jest wymagana koncesja. 

4) posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu osłon balistycznych na bazie 

stali, ceramiki lub kompozytów w zakresie wyrobów (pojazdów) o charakterze policyjnym 

lub wojskowym na kwotę min. 150 tys. zł; 
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5) posiada możliwość prowadzenia testów balistycznych z użyciem broni lub luf 

balistycznych i amunicji kalibru 5,56x45mm; 7,62x39mm; 7,62x51 mm; 7,62x53R mm; 

.338 Lapua Magnum, na dystansach do 1000 m; 

6) jest organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 

pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., posiadające 

przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 

322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.); 

7) wyniki prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy objęte niniejszą umową bądź 

wykorzystane przy ich wykonaniu komponenty, prefabrykaty, rysunki lub dokumenty nie 

będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności nie będą naruszać 

majątkowych ani osobistych praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw własności 

intelektualnej osób trzecich. 

2. Wykonawca na własny koszt i na własne ryzyko sprowadzi przedmiot dostawy od producenta, 

opłaci cło, podatki, transport, ubezpieczenie i wszelkie inne koszty związane z wykonaniem 

Przedmiotu Umowy. 

§ 3 

ORGANIZACJA PRZEBIEGU PRACY 

1. Termin rozpoczęcia wykonania Przedmiotu Umowy ustala się na dzień podpisania 

niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają następujące szczegółowe obowiązki Wykonawcy i plan ich wykonania, w 

związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy: 

1) w ciągu tygodnia od dnia podpisania niniejszej umowy Zamawiający 

zobowiązuje się przekazać Wykonawcy model 3D platformy mobilnej wraz z 

możliwymi punktami mocowań osłony balistycznej, w formie elektronicznej 

uzgodnionej uprzednio z Wykonawcą; 

2) dostawa Przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego wraz z kompletną 

Dokumentacją oraz Odbiór Końcowy nastąpi w terminie do dnia 30.11.2019 r. 

Transport Przedmiotu Umowy będzie wykonany na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, przez przewoźnika wskazanego przez Wykonawcę do siedziby 

Zamawiającego. Za zorganizowanie transportu oraz ubezpieczenie przesyłki 

odpowiedzialny jest Wykonawca. 

3. Do kontaktów roboczych oraz wszelkich ustaleń organizacyjnych, niestanowiących 

istotnych zmian warunków niniejszej umowy, strony wyznaczają: 



 
KZP/09/2019 

Załącznik 2 do SIWZ 

Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014- 2020 

 

 

4 

• ze strony Zamawiającego: ……………, tel. ……………, adres e-mail: 

…….@…….,  

• ze strony Wykonawcy: …………., tel. ……………………….. adres e-mail: 

………,  

Korespondencja: 

• do Zamawiającego będzie adresowana: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 

Warszawa, wraz z dopiskiem: „postępowanie nr KZP/09/2019” . 

• do Wykonawcy będzie adresowana: ………………………. 

4. Zmiana adresów lub osób wskazanych w ust. 3 powyżej nie stanowi zmiany niniejszej 

umowy. Niemniej jednak w przypadku zmiany, Strona, której zmiana dotyczy, jest 

zobowiązana niezwłocznie powiadomić o niniejszym fakcie drugą Stronę. W przypadku 

braku powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu lub osoby doręczenie na poprzedni 

adres lub do poprzedniej osoby uznaje się za skuteczne. 

§ 4 

TERMIN I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy strony ustalają do dnia: 30.11.2019 r. 

2. Miejscem, do którego nastąpi dostawa oraz, w którym nastąpi odbiór Przedmiotu Umowy 

jest: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i 

Pomiarów PIAP, al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa. 

3. Gdy Przedmiot Umowy będzie gotowy Wykonawca wezwie Zamawiającego na piśmie, 

mailem lub faksem do przystąpienia do czynności Odbioru Końcowego (zwanego dalej 

„Odbiorem Końcowym”).  

4.  Odbioru Końcowego dokonuje komisja składająca się z przedstawicieli stron Umowy, w 

uzgodnionym terminie, najpóźniej w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia pracy do odbioru 

przez Wykonawcę. Strony przed dokonaniem Odbioru Końcowego ustalą osoby 

uprawnione do podpisania protokołu odbioru końcowego (zwanego dalej „Protokołem 

Odbioru Końcowego”). 

5. Z Odbioru Końcowego zostanie spisany Protokół Odbioru Końcowego, w którym zostanie 

określone, że Przedmiot Umowy został odebrany bez zastrzeżeń lub z uwagami, jeżeli 

dotyczą one kwestii nieistotnych, niewpływających na prawidłowe funkcjonowanie 
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Przedmiotu Umowy. W przypadku uwag, o których mowa w zdaniu uprzednim, 

Wykonawcy zostanie wskazany odpowiedni termin do wykonania prac wskazanych w 

tychże uwagach, a w przypadku ich niewykonania w terminie Zamawiającemu przysługuje 

prawo do wykonania ich samodzielnie lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt 

Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z niniejszej Umowy, w tym z gwarancji i 

rękojmi.  

6. Jeżeli w trakcie Odbioru Końcowego zostanie stwierdzone nienależyte wykonanie lub 

niewykonanie Umowy, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin, nie 

krótszy niż 2 dni, do usunięcia naruszenia. Po wskazanym terminie Strony ponownie 

przystąpią do Odbioru Końcowego, zgodnie z ust. 4, 5, 6 niniejszego paragrafu.  

7. Jeżeli po drugim przystąpieniu do Odbioru Końcowego ponownie zostanie stwierdzone 

nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

wyznaczenia kolejnego dodatkowego terminu lub do wykonania prac samodzielnie lub 

zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień 

wynikających z niniejszej Umowy, w tym z gwarancji i rękojmi.  

Przystępując do Odbioru Końcowego Wykonawca wskazuje autoryzowany serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny dla Przedmiotu Umowy i jego akcesoriów.  

8. Odbiór Przedmiotu Umowy i czynności z nim związane będą realizowane w dni robocze, 

w godzinach pracy Zamawiającego. 

§ 5 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………… miesięcznej gwarancji jakości na wyniki 

wszystkich prac wykonanych w ramach umowy, w tym w szczególności na Przedmiot 

Umowy oraz wszystkie jego elementy (dalej jako: „Gwarancja”). Okres Gwarancji 

rozpoczyna swój bieg od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

2. Realizacja świadczeń gwarancyjnych nastąpi, według wyboru Zamawiającego, poprzez 

wymianę lub naprawę uszkodzonego elementu – na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

3. Gwarancją objęte są wszelkie wady lub usterki Przedmiotu Umowy, w tym wynikające z 

wad materiałowych lub z wad wykonania. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że 

niezgodność Przedmiotu Umowy z Ofertą, Opisem Przedmiotu Zamówienia lub 

Szczegółowymi Wymogami Technicznymi jest wadą istotną. 

4. Naprawy gwarancyjne mogą być realizowane przez Wykonawcę w miejscu użytkowania 

Przedmiotu Umowy. Koszty dojazdu, wyżywienia lub noclegów serwisantów, transportu, 

materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty 

związane z wykonaniem napraw w ramach Gwarancji obciążają Wykonawcę.  



 
KZP/09/2019 

Załącznik 2 do SIWZ 

Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014- 2020 

 

 

6 

5. Zgłoszenie wad, usterek lub błędów w ramach Gwarancji zostanie dokonane przez 

Zamawiającego w formie pisemnej lub mailowej, na adresy Wykonawcy wskazane w §3 

ust. 3 i 4 powyżej. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni podjęcie czynności serwisowych w terminie do 

24 godzin (w dni robocze) od otrzymania informacji o awarii. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów nie 

później niż w terminie …………… licząc od dnia zgłoszenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego wady lub usterki lub w innym uzgodnionym przez strony terminie 

możliwym technicznie do spełnienia,. Zamawiający może powierzyć usunięcie wad lub 

usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy jedynie po uprzednim wyznaczeniu 

Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności nowego, 

dodatkowego terminu na dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów. 

8. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w punktach powyżej nie 

wyłącza możliwości skorzystania z innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności z roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady. 

9. Po upływie Okresu Gwarancji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zapewnia 

serwis pogwarancyjny, na warunkach dotyczących czasu reakcji jak w okresie gwarancji. 

Koszty działań serwisowych w okresie pogwarancyjnym będą naliczane osobno dla każdej 

interwencji, uwzględniając aktualne stawki Wykonawcy. 

 

§ 6 

ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) informowania Zamawiającego o przebiegu prac związanych z wykonaniem 

Przedmiotu Umowy, po otrzymaniu prośby Zamawiającego, 

b) konsultowania przyjmowanych rozwiązań, koncepcji rozwiązania technicznego 

osłony balistycznej, a w szczególności jej montażu do platformy mobilnej. 

c) informowania Zamawiającego o zaistniałych trudnościach, 

d) informowania Zamawiającego o konieczności zmiany sposobu wykonywania 

Przedmiotu Umowy. 

2. Zmiany konstrukcji platformy mobilnej wpływające na konstrukcję Przedmiotu Umowy 

oraz zmiany konstrukcji Przedmiotu Umowy wpływające na konstrukcję platformy 

mobilnej, powinny być zaakceptowane przez obie strony.  

 

§ 7 
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PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z 

Umowy bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

 

§ 8 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za realizację niniejszej Umowy (w 

Umowie jako: „Wynagrodzenie”) wyniesie kwotę netto……………………… zł 

(słownie:………………………………………PLN złotych) powiększoną o podatek VAT, 

tj. kwotę brutto ………………….. zł (słownie:………………………………………….. 

PLN 00/100). Strony dopuszczają możliwość zwiększenia lub zmiany Wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy w razie zwiększenia się lub zmiany obowiązujących stawek VAT.  

2. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie przez Wykonawcę 

wszystkich jego zobowiązań wynikających z umowy, w tym, dla uniknięcia wątpliwości, 

za wszystkie prace projektowe, usługi i dostawę. Wszelkie koszty z tytułu świadczenia 

usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca i zostały one ujęte w całkowitym 

Wynagrodzeniu Wykonawcy.  

3. Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy na podstawie faktury VAT, 

wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru 

Końcowego. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na tej fakturze. 

4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

5. W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą zasadnie wystawionej faktury Wykonawca 

ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, nie jest 

jednak uprawniony do wstrzymania wykonywania obowiązków gwarancyjnych i 

serwisowych.  

6. W przypadku nieuzasadnionego wystawienia faktury lub gdy faktura nie spełnia 

warunków określonych niniejszą umową bądź przepisami prawa, Zamawiający ma prawo 

wstrzymania płatności kwoty wskazanej na fakturze, o czym zawiadomi na piśmie 

Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania faktury. Termin płatności skorygowanej 

faktury liczy się wówczas od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 

§ 9 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE 

1. W przypadku : 
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a)  opóźnienia się Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 

ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy, określonego w § 4 ust. 1;  

b)  niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 

ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy, określonego w § 4 ust. 1;  

2. Niedotrzymanie terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1, przekraczającego 

okres 14 dni, może być uznane jako przyczyna odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

3. W przypadku opóźnienia zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczania 

odsetek ustawowych. 

4. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary 

umowy z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej. 

7. Kary umowne, o który mowa w Umowie mogą być naliczane niezależnie od siebie.  

 

§ 10 

ODSTĄPIENIE 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia 

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, jeżeli 

Wykonawca: 

a) 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, 

b) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Przedmiotu Umowy albo nie rozpoczął 

wykonywania Przedmiotu Umowy albo pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu Umowy 
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tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy,  

c) podzleca całość Przedmiotu Umowy lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez 

zgody Zamawiającego. 

2. Warunkiem skutecznego odstąpienia od Umowy w powyższych wypadkach jest wezwanie 

Wykonawcy do zaprzestania naruszeń lub wykonania zobowiązania, wyznaczenia mu na 

to terminu nie krótszego niż 3 dni i bezskutecznego jego upływu. Wezwanie może nastąpić 

również za pomocą poczty elektronicznej oraz faksu. Zamawiający może złożyć 

oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy dla swojej skuteczności wymaga każdorazowo formy pisemnej.  

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej części Przedmiotu Umowy. 

 

 

§ 11 

POUFNOŚĆ 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się traktować jako informacje poufne wszelkie informacje 

dotyczące drugiej Strony, uzyskane w związku z zawarciem i realizacją Umowy, 

niezależnie od sposobu ich wyrażenia (ustne, pisemne, elektroniczne itd.) oraz nośnika, na 

którym zostały zapisane (informacje poufne).  

2. Informacjami poufnymi są w szczególności dane finansowe, informacje organizacyjne oraz 

informacje dotyczące działalności każdej ze Stron, informacje techniczne, technologiczne, 

handlowe oraz projektowe.  

3. Strony zobowiązane są w szczególności do: 

a) nieujawniania i nierozpowszechniania informacji poufnych drugiej Strony oraz 

niewykorzystywania informacji poufnych do celów innych niż realizacja Umowy, 

b) przechowywania informacji poufnych drugiej strony w sposób uniemożliwiający dostęp 

do nich osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenia informacji poufnych drugiej strony 

w taki sposób, w jaki storna zabezpiecza własne informacje o charakterze poufnym.  

4. Informacje poufne nie będą przez żadną ze Stron ujawniane, rozpowszechniane i 

udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, bez wyraźniej, uprzedniej zgody 
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drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej.  

5. Strony uprawnione są do przekazywania informacji poufnych swoim pracownikom oraz 

podwykonawcom, wyłącznie gdy jest to konieczne do wykonania Umowy. W takim 

przypadku Strony odpowiadają za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez 

pracowników i podwykonawców, jak za własne działania bądź zaniechania. 

6. W przypadku wykonania, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu kopie wszelkich dokumentów 

związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, oraz innych materiałów zawierających 

informacje poufne, dotyczących Zamawiającego. 

7.  Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą informacji, które:  

a)  są powszechnie znane, 

b) zostały uzyskane przez Stronę we własnym zakresie, w sposób nie naruszający 

postanowień Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa, 

c) ujawniane są zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie 

decyzji albo orzeczenia uprawnionego organu publicznego. 

 

§ 12 

ZMIANA UMOWY 

1. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, na podstawie art. 144 ust 1 ustawy 

prawo zamówień publicznych.  

§ 13 

ZAŁĄCZNIKI 

Oferta Wykonawcy z dnia ……oraz SIWZ KZP/09/2019 stanowią Załączniki do umowy  są jej 

integralną częścią. 

 § 14 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 15 

EGZEMPLARZE UMOWY 

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

 

 

§ 16 
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WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy z dn. …………………. r. 

2. SIWZ KZP/09/2019 

 

 

 

 

 

Przedstawiciele stron 

Zamawiający: Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia …………… 


