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Wzór 

UMOWA 

zawarta w dniu w …………………. w …………………., pomiędzy: 

Siecią Badawczą Łukasiewicz - Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. 
Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000846727, NIP: 522 318 53 70, REGON: 000035257, reprezentowanym przez: 

dr hab. inż. Piotra Szynkarczyka – Dyrektora, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a 

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

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

reprezentowanym przez: 

……………………………………. - …………………………… 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

Zamawiający zawiera niniejszą Umowę w związku z realizacją projektu: „Repozytorium Robotyki - 
cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki” realizowanego przez Zamawiającego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie 
informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki) (dalej jako: 
„Projekt”). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. 
 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi wsparcia technicznego w 
Projekcie zgodnie z zakresem wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz harmonogramem tam określonym. 

2. Wykonawca akceptuje zakres określony w Opisie przedmiotu zamówienia. 
3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:  

1) posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonania niniejszej Umowy; 
2) dysponuje odpowiednimi materiałami, know-how, narzędziami i oprogramowaniem etc. 

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) rezultaty zadań objęte niniejszą Umową bądź wykorzystane przy jej wykonaniu rezultaty, 
rysunki lub dokumenty nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w 
szczególności nie będą naruszać majątkowych ani osobistych praw autorskich, praw 
własności przemysłowej ani jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej osób 
trzecich. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 
przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do wykonania prac określonych w niniejszej 
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Umowie z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez 
niego działalności i dbałością o interesy Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania (tj. przy użyciu sił własnych 
Wykonawcy) przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca może powierzyć wykonanie prac 
określonych w niniejszej Umowie innej osobie za zgodą Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za działania i zaniechanie podwykonawcy jak za działania własne. 

6. Wykonawca oświadcza, iż szczegółowo zweryfikował założenia Projektu poczynione przez 
Zamawiającego oraz jego wymagania co do Projektu we wszelkich udostępnionych przez 
niego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia dokumentach, pod kątem możliwości 
realizacji Projektu zgodnie z tymi założeniami oraz wymaganiami i w czasie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszystkich niezbędnych 
dokumentów i informacji celem realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 Umowy 
powyżej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z pozostałymi podmiotami wskazanymi przez 
Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca po wykonaniu prac będzie przekazywał Zamawiającemu wszelkie informacje 
związane z ich realizacją tak, aby zagwarantować ciągłość prac. Informacje z wykonanych 
prac będą przekazywane Zamawiającemu w postaci miesięcznych raportów. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie wyniki prac stanowiących efekty prac 
wykonywanych w ramach przedmiotu Umowy.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 
Umowy wynosi ......................... PLN netto (słownie: ........................... złotych 00/100), 
powiększone o …% VAT: ……. zł (słownie: ........................... złotych 00/100), tj. ……...zł brutto ( 
słownie: ........................... złotych 00/100) 

2. Powyższa kwota będzie płatna w następujących częściach: 
1) Po zakończeniu zadania 1 - ..........netto + …% VAT:…..zł, tj. …..zł brutto; 
2) Po zakończeniu zadania 2 - ..........netto + ….% VAT tj. …..…..zł brutto; 
3) W zakresie zadania 3 - ..........netto + ….% VAT,tj. ….……..zł brutto, rozłożona na raty 

zgodnie z ust. 6 umowy poniżej; 
3. Część wynagrodzenia,, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 będzie wypłacona Wykonawcy za 

wykonane zadania 1 i 2 zgodnie z harmonogramem przedmiotu Umowy. 
4. Zapłata należności nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę po 

podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu z odbioru prac wykonanych w 
ramach zadania. 

5. Zapłata części wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 3 będzie płatna w comiesięcznych 
ratach w wysokości ……… złotych netto + obowiązująca stawka VAT przez … miesięcy na 
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. Wykonawca będzie uprawniony do 
wystawienia faktury po skutecznym doręczeniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu 
Zamawiającemu, po akceptacji tego raportu przez Zamawiającego. 

6. Należność Zamawiający przekaże przelewem, w terminie ….. dni od daty otrzymania faktury, 
na rachunek Wykonawcy: konto w ......................... numer rachunku ............................ 
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§5 

Termin realizacji oraz organizacja przebiegu prac 

1. Realizacja przedmiotu Umowy będzie odbywać się w okresie realizacji Projektu, tj. od dnia 
zawarcia niniejszej umowy do 31 maja 2023 r. i będzie obejmować prace w ramach 3 (trzech) 
zadań.  

2. Prace objęte niniejszą umową są realizowane przez Wykonawcę w ramach zadań (dalej: 
„zadania”), których kamienie milowe zostały szczegółowo określone w Harmonogramie 
Projektu. 

3. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Projektu. 
 

§6 

Termin i odbiór przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot Umowy będzie realizowany w ramach 3 (słownie: trzech) zadań, których zakres 
określono szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia i terminach zgodnych z 
harmonogramem, z tym że co do zadania 1 i zadania 2: 
1)  Wykonawca musi wykonać je samodzielnie i bez udziału podwykonawców.  
2) W badaniach przewidzianych w zadaniu 2 weźmie udział ……. osób. 

2. Przez datę zakończenia danego zadania wchodzącego w skład przedmiotu Umowy rozumie 
się akceptację rezultatu danego zadania przez Zamawiającego zgodnie z Opisem przedmiotu 
zamówienia, podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego zadania przez obie Strony. 

3. Odbiór każdego zadania wykonanego w ramach realizacji przedmiotu Umowy powinien być 
stwierdzony w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, przy czym odbiór (ostatniego) 
badania - 3 będzie jednocześnie odbiorem końcowym z wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić odbioru do 
czasu ich usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę ww. wad, Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu gotowość danego zadania do ponownego odbioru, w trybie określonym ust. 
2 i 3 powyżej. 

 
§ 7 

Kary umowne 

1. W przypadku : 
1) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za 
każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu wykonania przedmiotu Umowy, określonego w § 
5 ust. 1;  

2)  niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 
1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania przedmiotu Umowy, 
określonego w § 5 ust. 1 Umowy;  

2. W przypadku opóźnienia zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczania 
odsetek ustawowych. 

3. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 
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5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary umownej 
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. 

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

§ 8 

Tajemnica i poufność informacji 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę, w związku z realizacją prac będących 
przedmiotem Umowy, mogą być wykorzystane tylko w celu ich realizacji. Wykonawca będzie 
zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w informacji. W 
okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie 5 lat od czasu zakończenia Projektu 
Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, 
które uzyska w związku z realizacją niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich wysokości 
wystawianych tytułem realizacji niniejszej umowy faktur/rachunków oraz treści niniejszej 
Umowy. 

3. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy pozostają własnością 
Zamawiającego, a po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązany jest 
do ich zwrotu. 

4. Postanowienia o poufności, zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy 
w ujawnianiu informacji, która była już mu znana przed zawarciem niniejszej Umowy, została 
zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego, jako informacja, która może zostać 
ujawniona oraz należy do informacji powszechnie znanych. 

5. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 
zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich 
pracowników. 

6. Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron do 
dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak również uprawnień Stron do 
podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności oraz informacji, 
których obowiązek ujawnienia określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Jeżeli w związku z realizacją prac będących przedmiotem Umowy zaistnieje konieczność 
uzyskania przez Wykonawcę informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową 
Zamawiającego, pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawcy spełnią wszystkie 
wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na ich 
podstawie regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie Zamawiającego, niezbędne do 
uzyskania dostępu do tych informacji. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim bez zezwolenia Wykonawcy 
poufnych informacji dotyczących Wykonawcy. Przez informację poufną rozumie się 
informację, co do której zastrzeżono poufność. 

9. W razie naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w powyższych ustępach i 
powstania z tego tytułu szkody w majątku Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
naprawienia szkody w pełnej wysokości. 

10. Niezależnie od regulacji zawartej w ust. 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w Wysokości 5.000,00 zł za każde ujawnienie informacji, o której mowa w ustępach 1, 2, 5. W 
takim przypadku Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnej mu kary umownej z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
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§ 9 

Własność intelektualna 

1. Strony wskazują, że rezultaty Zadań realizowanych na podstawie niniejszej Umowy mogą 
stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (dalej jako: „Utwory”). 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na 
mocy postanowień niniejszej Umowy, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek 
odrębnych oświadczeń, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4, autorskie prawa 
majątkowe do Utworów. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
Utworów następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego odpowiedniego protokołu 
zdawczo-odbiorczego, w zakresie objętym danym protokołem oraz uiszczeniu odpowiedniej 
kwoty wynagrodzenia wskazanego w §4 niniejszej umowy.  

3. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Utworów na wszystkich polach 
eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym w szczególności na 
następujących polach eksploatacji: 

1) w odniesieniu do Utworów będących oprogramowaniem komputerowym – na następujących 
polach eksploatacji: 

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, 
wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego 
niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego; 

b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 
komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 

c) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem programu komputerowego lub jego kopii. 
2) w odniesieniu do Utworów niemających charakteru programu komputerowego – na 

następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
c) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w b) - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym.  

4. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji o pola 
niewymienione w umowie, Strony w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia praw 
majątkowych na niewymienione w niniejszej umowie pola eksploatacji. Zamawiającemu 
będzie przysługiwało   prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji na 
niewymienionych w umowie polach eksploatacji.  

5. Przeniesienie przez Wykonawcę majątkowych praw autorskich do Utworów na 
Zamawiającego następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie modyfikacji, adaptacji, przeróbki lub 
opracowania Utworów zarówno w całości, jak i we fragmentach (zwane dalej: 
„Opracowaniami”) oraz zezwala Zamawiającemu na korzystanie i rozpowszechnianie 
Opracowań. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych 
praw autorskich do Opracowań, dokonanych przez Zamawiającego, a także przenosi na 
Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na 
wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 3 powyżej. 
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7. Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający jest również uprawniony do wykonywania zależnych 
praw autorskich do wszelkich Opracowań będących oprogramowaniem (lub jego 
poszczególnych elementów), tj. praw rozporządzania i korzystania z takich Opracowań, na 
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej.  

8. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych do Utworów lub poszczególnych ich części 
Zamawiający nabywa własność przekazanych nośników, na których utrwalono Utwory lub ich 
elementy. 

9. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa prawo do 
wykorzystywania Utworów w ramach prowadzonej przez siebie działalności do celów 
marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do 
oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla 
celów edukacyjnych lub szkoleniowych. 

10. Wykonawca zapewnia, że przed przeniesieniem praw autorskich majątkowych i innych praw 
określonych w umowie prawa takie przysługiwały wyłącznie na jego rzecz, jak też nie były 
obciążone jakimikolwiek  prawami osób trzecich. W przypadku gdy Wykonawca posługiwał 
się przy realizacji Utworów osobami trzecimi, Wykonawca zapewnia, że uzyskał od tych osób 
prawa oraz upoważnienia niezbędne do wykonania zobowiązań przyjętych w umowie. 

 

§ 10 

Odpowiedzialność 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, chyba że 
Umowa stanowi inaczej.  

2. W przypadku gdy osoba trzecia zgłosi przeciwko Zamawiającemu jakiekolwiek roszczenia 
dotyczące  Utworów, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z 
odpowiedzialności wobec tych osób, przejąć ewentualne zobowiązania Zamawiającego oraz 
wstąpić w miejsce Zamawiającego  do postępowania sądowego wszczętego przeciwko 
Zamawiającemu (o ile takie wstąpienie jest dopuszczalne), a także pokryć wszelkie koszty 
oraz szkody Zamawiającego związane z ww. roszczeniami, w szczególności w zakresie 
odszkodowań, kar, ugód, wyroków sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów 
sądowych lub kosztów polubownego załatwienia sprawy. Wykonawca zobowiązany jest 
również bezzwłocznie przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty i informacje istotne z 
punktu widzenia ww. roszczeń dochodzonych przez osoby trzecie. 

 
§ 11 

Czas reakcji i rozwiązania problemu 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej Umowy jest 
zobowiązany do świadczenia usług wsparcia technicznego na rzecz Zamawiającego, które 
zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia obejmują również udział w rozwiązaniu 
problemów pojawiających się w trakcie realizacji Projektu. 

2. Przez zgłoszenie problemu należy rozumieć każdą prośbę wyrażoną w formie dokumentowej 
(email, wiadomość cyfrowa lub w inny umówiony sposób) przez Zamawiającego związaną z 
zakresem prac i wymagająca działań ze strony Wykonawcy.  

3. Czas reakcji na zgłoszenie problemu gwarantowany przez Wykonawcę wynosi: …………… 
4. W czasie reakcji przewidzianym zgłoszeń Wykonawca odpowiada za potwierdzenie przyjęcia 

Zgłoszenia przez człowieka. 
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5. Czas rozwiązania to czas jaki upływa od utworzenia zgłoszenia do przekazania rozwiązania 
problemu. Gwarantowany przez Wykonawcę czas rozwiązania problemu wynosi w przypadku 
95% zgłoszeń: …………………. 

6. W przypadku pozostałych 5% zgłoszeń czas rozwiązania problemu może przekroczyć czas 
gwarantowany w ust. 5 i zostanie on uzgodniony w formie pisemnej z Zamawiającym. 

7. Zgłoszenia problemów będą przyjmowane na e-mail: …………………………... lub w inny ustalony 
przez strony sposób. 

§ 12 

Ubezpieczenie 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie wykonywanej działalności na kwotę 
……………. minimum 1 000 000,00 PLN (słownie: milion złotych). 

2. Kopię opłaconej aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
posiada wymagane ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia składek na ubezpieczenia 
Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w terminie …… dni od daty podpisania 
niniejszej umowy. 

3. Polisę Wykonawca jest zobowiązany utrzymać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 13 

Przedstawiciele Stron 

1. W imieniu Zamawiającego, bez prawa zaciągania zobowiązań i zmian jej postanowień, 
sprawy związane z realizacją Umowy prowadzić będą: 
…………………., tel. ……….., e-mail: …………......... 

..........................., tel. .............., e-mail: ................,  

2. W imieniu Wykonawcy, bez prawa zaciągania zobowiązań i zmian jej postanowień, sprawy 
związane z realizacją Umowy prowadzić będzie: 
......................, tel. ………………., email:................. 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony 
bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. 

4. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane w niniejszym paragrafie przez strony. Każda 
ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie adresu. Jeżeli 
Strona nie powiadomiła o zmianie adresu, zawiadomienia wysyłane na ostatni znany adres, 
strony uznają za doręczone. 

 

§ 14 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

1) 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, 
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2) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru przedmiotu Umowy albo nie rozpoczął 
wykonywania przedmiotu Umowy albo pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu Umowy 
tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy,  

3) 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. 

 

§ 15 

Siła wyższa 

1. Siła wyższa oznacza zdarzenie poza kontrolą Strony, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, 
niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną ze Stron jej 
zobowiązań. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, zamieszki, ataki 
terrorystyczne, rewolucje, pożary, stan epidemii, stany zagrożenia epidemicznego, 
ograniczenia związane z kwarantanną, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne w 
odnośnych gałęziach przemysłu, klęski żywiołowe.  

2. Jeżeli powstanie sytuacja siły wyższej, strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana 
jest do powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o jej zaistnieniu i przyczynach. 

3. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, jeżeli 
realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie 
opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej.  

4. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie wykonania swoich 
zobowiązań w ramach Umowy z powodu siły wyższej, (tj. strona umowy, która opóźnia się ze 
swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej 
nie jest narażona na kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu 
niedopełnienia obowiązków umownych). Niewykonanie zobowiązań przez jedną ze Stron z 
powodu siły wyższej, zwalnia drugą Stronę z jej wzajemnych zobowiązań. 

 

§ 16 

Postanowienia Końcowe 

1. Zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane na zasadach określonych w art. 455 Ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.),  tylko 

w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Do 

umowy stosuje się prawo polskie. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze 

negocjacji polubownych, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej, 
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przy czym postanowienie niniejsze nie stanowi zapisu na sąd polubowny. W razie 

bezskuteczności negocjacji polubownych, strony oddadzą sprawę pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego, przy czym sądem wyłącznie właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

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

stron. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 
 

Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia wraz z harmonogramem 

………………………………………      ……………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


