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UMOWA 

zawarta w Przemyślu w dniu …………………… pomiędzy: 

 

 

Bohdanem Drzymałą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą SOURCETECH 

Bohdan Drzymała z siedzibą w Przemyślu 37-700, przy ul. Obozowej 23, wpisaną do 

CEIDG, działającą pod numerem REGON 360630699, NIP 7952289891,   

zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym,  

a  

……………………. z siedzibą w ……………………, przy ul. ……………….., działającą 

pod numerem REGON: ………….., NIP: ……………, KRS: …………….., reprezentowaną 

przez ……………….., zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą,  

 

łącznie dalej zwanymi Stronami, a każda z osobna Stroną Umowy. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Wykonawca i Zamawiający są poinformowani iż procedura wyboru Wykonawcy na 

realizację przedmiotu Umowy jest zgodna z zapisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r.   

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.) Prawo zamówień 

publicznych, zwaną dalej: „Ustawą Pzp”, a także zgodna z zapisami pkt 2 Załącznika nr 2 

„Szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania Artykułu 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie 

wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 

2014-2021 oraz Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na 

lata 2014-2021” do Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu 

Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 

2014-2021,  

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia  

pt. „Realizacja prac rozwojowych” w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy 

SOURCETECH Bohdan Drzymała poprzez opracowanie i wprowadzenie na rynek 

innowacyjnej usługi opartej o technologie, poprawiające jakość życia najbardziej wrażliwych 

grup społecznych, w szczególności osób starszych”, realizowanego w ramach programu 

„Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego, 2014-2021, z Osi priorytetowej: 19, Działanie 19.1 Nowe 

Produkty i Inwestycje, z poddziałania 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia - 

Welfare and health technologies.”, który realizowany jest w ramach projektu pn. „Wzrost 
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konkurencyjności firmy SOURCETECH Bohdan Drzymała poprzez opracowanie  

i wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o technologie, poprawiające jakość 

życia najbardziej wrażliwych grup społecznych, w szczególności osób starszych”, 

realizowanego w ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” 

współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021, z Osi 

priorytetowej: 19, Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, z poddziałania 19.1.3 

Technologie poprawiające jakość życia - Welfare and health technologies.  

3. Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia, jakim jest „Realizacja prac rozwojowych”, 

zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), stanowiącą Załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy. W wyniku zrealizowanych prac rozwojowych opracowane zostanie rozwiązanie 

gotowe do wdrożenia przez Zamawiającego. Realizacja prac rozwojowych odbywać się będzie na 

bazie zakupionej przez Zamawiającego licencji. Realizacja przedmiotu zamówienia dotyczy 

nawiązania współpracy z jednostką naukową oraz wykonania poszczególnych etapów prac tj.: 

projektowania, wykonania oraz testowania prototypów i modeli 

doświadczalnych przed wdrożeniem do użytkowania oraz 

testowania wybranych rozwiązań w zakresie nowej usługi. Wskazane wyżej etapy zawierają się w 

poszczególnych zadaniach ujętych w § 4 niniejszej Umowy.  

4. Wiążące jest zrealizowanie przedmiotu badań w oparciu o licencję na system 

telemedyczny, do której zakres prac do wykonania określony jest w SWZ, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawa wyłączne, w tym prawa własności intelektualnej, do 

wyników prac uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy.  

 

§ 2 

Zasady Realizacji 

1. Prace rozwojowe zostaną rozpoczęte w momencie zawarcia Umowy, nie później jednak niż 

z dniem 31 lipca 2022 r. i zakończą się nie później niż z dniem 31 grudnia 2023 r.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów przeprowadzanych prac 

rozwojowych wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, w zakresie ich wydłużenia lub 

skrócenia, jeśli zajdzie taka konieczność spowodowana przez siłę wyższą względem 

Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie nie krótszym niż 

7 dni roboczych wcześniej.  

3. Wszelkie opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy na skutek siły wyższej, zwalniają 

Wykonawcę od odpowiedzialności za przekroczenie terminów wiążących Wykonawcę 

Umową, o ile Zamawiający został o nich poinformowany niezwłocznie (lecz nie dalej niż 7 

dni po zaistnieniu okoliczności siły wyższej) przez Wykonawcę. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie 

realizacji Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do cotygodniowej sprawozdawczości pracy, poprzez notatkę 

z wykonywanych prac, ich wyników oraz dalszych planów i założeń, a także do 

comiesięcznego raportu z wykonanych prac zgodnie z przyjętym Harmonogramem Prac, 

określonym między Stronami umowy po jej podpisaniu, który stanowić będzie Załącznik nr 2 

do niniejszej Umowy. 

6. Strony Umowy zobowiązane są do prowadzenia spotkań projektowych z cyklicznością  

min. raz w miesiącu, po którym sporządzony zostanie raport ze spotkania.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji, danych, dokumentów, 

wyników i stanu pracy, objętych zakresem Umowy na każde wezwanie Zamawiającego,  

w przeciągu max. do 48 godzin liczonych od następnego dnia roboczego. 

8. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o trudnościach w realizacji 

Umowy. 

9. W przypadku wystąpienia problemów organizacyjnych, technicznych lub innych mających 

przełożenie na prawidłowe realizowanie przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do naprawy niniejszych usterek i problemów w przeciągu 48 godzin liczonych od następnego 

dnia roboczego, od momentu zgłoszenia ich Zamawiającemu. 

10. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i zasobami niezbędnymi 

do prawidłowego wykonania zamówienia. 

11. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy przy realizacji Umowy: 

ze strony Zamawiającego: 

Bohdan Drzymała 

tel. +48 607 217 242 

e-mail: bdrzymala@stbpo.com 

ze strony Wykonawcy: 

…………………………. 

tel. ……………………… 

e-mail: ………………… 

12. Zmiana przedstawicieli, o których mowa w § 2 ust. 11 powyżej nie stanowi zmiany 

Umowy, wymaga jednak uprzedniego zawiadomienia drogą pisemną lub mailową drugą 

Stronę.  

13. Dokładny Harmonogram Prac Strony ustalą po podpisaniu Umowy i stanowić on będzie 

Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

mailto:bdrzymala@stbpo.com
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14. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z jednostką naukową w zakresie 

udoskonalania procesu świadczenia usług oraz niezbędnych korekt. Będzie to wiązało się 

doradztwem w zakresie m.in: udoskonalania procedur wykonywania usługi, wymiany 

zasobów technicznych na bardziej nowoczesne, wprowadzenie kolejnych innowacji 

procesowych. Niezbędnym jest doradztwo jednostki naukowej w tym zakresie, o czym mowa 

w SWZ. 

 

§ 3 

Odbiór prac 

1. Przedmiot zamówienia o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, świadczony będzie  

w sposób nieprzerwalny od momentu zawarcia niniejszej Umowy do momentu jej 

terminowego zakończenia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do comiesięcznego 

odbioru prac stwierdzającego należyte realizowanie przedmiotu zamówienia. Odbiór prac o 

których mowa powyżej stwierdzony zostanie na podstawie Protokołu Odbioru Etapu (lub jego 

części) stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych każdego miesiąca zobowiązany jest do 

przedłożenia gotowości do odbioru prac wykazanych w Protokołu Odbioru Etapu (lub jego 

części), o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zaś Zamawiający winien jest odebrać należycie 

wykonany przedmiot Umowy w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania od 

Wykonawcy Protokołu Odbioru Etapu (lub jego części) do zatwierdzenia.  

3. W przypadku nienależycie wykonanego przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien jest 

usunąć wskazane przez Zamawiającego wady w terminie do 3 dni roboczych od momentu ich 

wskazania.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego  

o wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie całości lub 

części przedmiotu Umowy, nie później jednak niż w terminie 3 dni od wystąpienia 

okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy. 

5. Podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru Etapu (lub jego części) o którym mowa w  

§ 3 ust. 1 Umowy stanowi podstawę i obowiązek Wykonawcy do wystawienia faktury VAT. 

  

6. Wraz z Protokołem Odbioru Etapu (lub jego części), o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej,  

za ostatni miesiąc świadczenia pracy (tj. grudzień 2023 r.), Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu także wypracowane na końcu przeprowadzonych badań, Sprawozdanie z 

Prac Rozwojowych, które podsumuje całą przeprowadzoną prace na rzecz wykonania 

przedmiotu zamówienia. Ponadto, w ostatnim miesiącu sprawozdawczym Wykonawca 

przedstawi także  Protokół Odbioru Końcowego, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej 

Umowy, stwierdzający należyte wykonanie całości przedmiotu zamówienia, którego 

Zamawiający dokona odbioru w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego 
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protokołu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wezwania Wykonawcy do 

dokonania sprawozdawczości wyjątkowo w miesiącu grudniu 2023 r., jako że jest to ostatni 

miesiąc realizacji projektu, w ramach którego wykonywany jest niniejszy przedmiot 

zamówienia. Wykonawca winien jest zatem wyjątkowo dostosować się do wskazań 

Zamawiającego w tymże miesiącu.  

7. W momencie dokonania odbioru powierzonych prac przyjmuje się, że Wykonawca nie 

pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z Umowy.  

 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Strony ustalają wartość całości przedmiotu zamówienia w kwocie łącznej netto ………….. 

zł (słownie: ……………… złotych ……… groszy), powiększonej  

o podatek VAT w kwocie ……………… zł (słownie: ………………….. złotych ………… 

groszy), tj. brutto ……………… zł (słownie: ………….. złotych ………… groszy), która jest 

zgodna z Formularzem Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.  

2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy będzie płatne w częściach 

adekwatnie do postępu zrealizowanych prac, ujętych w kolejnych sześciu etapach, które 

zawierają się w poszczególnych zadaniach, tj.: 

2.1. Zadanie nr 1 pn. „Zaprojektowanie części elektronicznej instalacji: opracowanie 

dokumentacji technicznej” - zakres prac z etapu nr 1:  

…………. zł netto (słownie: ……………………..… złotych ………… groszy), powiększone 

o wartość podatku VAT w kwocie …………….. zł (słownie: …………. złotych …….. 

groszy), tj. łącznie brutto: …………… zł (słownie: …………… złotych ……….. groszy); 

2.2. Zadanie nr 2 pn. „Opracowanie i instalacja schematu elektrycznego – teletechnik” - 

zakres prac z etapu nr 2:  

…………. zł netto (słownie: ……………………..… złotych ………… groszy), powiększone 

o wartość podatku VAT w kwocie …………….. zł (słownie: …………. złotych …….. 

groszy), tj. łącznie brutto: …………… zł (słownie: …………… złotych ……….. groszy); 

2.3. Zadanie nr 3 pn. „Opracowanie i wykonanie prototypu instalacji nawigacyjnej 

(instalacja beaconów w budynku)” - zakres prac z etapu nr 3:  

…………. zł netto (słownie: ……………………..… złotych ………… groszy), powiększone 

o wartość podatku VAT w kwocie …………….. zł (słownie: …………. złotych …….. 

groszy), tj. łącznie brutto: …………… zł (słownie: …………… złotych ……….. groszy); 

2.4. Zadanie nr 4 pn. „Opracowanie i wykonanie prototypu oprogramowania aplikacji 

mobilnej, wykonanie platformy IT, subskrypcja systemu” - zakres prac z etapu nr 4 oraz 

współpraca z jednostką naukową:  
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…………. zł netto (słownie: ……………………..… złotych ………… groszy), powiększone 

o wartość podatku VAT w kwocie …………….. zł (słownie: …………. złotych …….. 

groszy), tj. łącznie brutto: …………… zł (słownie: …………… złotych ……….. groszy); 

2.5. Zadanie nr 5 pn. „Walidacja i optymalizacji systemu w tym testy na użytkownikach 

końcowych i modyfikacje oprogramowania” - zakres prac z etapu nr 5 oraz etapu nr 6:  

…………. zł netto (słownie: ……………………..… złotych ………… groszy), powiększone 

o wartość podatku VAT w kwocie …………….. zł (słownie: …………. złotych …….. 

groszy), tj. łącznie brutto: …………… zł (słownie: …………… złotych ……….. groszy); 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy w niej wskazany, w terminie 30 dni od dnia 

jej dostarczenia do Zamawiającego, którą Wykonawca winien jest wystawić na podstawie 

podpisanego Protokołu Odbioru Etapu (lub jego części), zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 i ust. 2. 

4. Dopuszcza się faktury w wersji elektronicznej.  

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji postanowień Umowy polegają na: 

1.1. niezwłocznym przystąpieniu do wykonania przedmiotu zamówienia oraz do 

przedstawienia na wezwanie Zamawiającego szczegółowych informacji i wyjaśnień w 

zakresie obecnej i planowanej realizacji zadania; 

1.2. wykonaniu zakresu prac zgodnie z przyjętymi ustaleniami zawartymi w SWZ, 

stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, w oparciu o najlepszą wiedzę techniczną 

oraz z obowiązującymi normami i przepisami prawa; 

1.3. współdziałaniu z Zamawiającym w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania 

Przedmiotu Umowy na każdym etapie jej realizacji. 

 

§6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Obowiązki Zamawiającego w zakresie realizacji postanowień Umowy polegają na: 

1.1. udostępnianiu Wykonawcy w okresie trwania Umowy materiałów i informacji 

niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy; 

1.2. udzielaniu Wykonawcy bez zbędnej zwłoki wyczerpujących informacji i wyjaśnień 

niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy; 
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1.3. współdziałaniu z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu Przedmiotu 

Umowy. 

 

§7 

Klauzula poufności 

1. Wykonawca oświadcza, iż nie ujawni w jakiejkolwiek formie żadnych informacji 

dotyczących Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonania Umowy, a w szczególności 

wiedzy know how, informacji dotyczących stosowanych u Zamawiającego rozwiązań 

technicznych, produkcyjnych, technologicznych, projektowych, handlowych lub 

organizacyjnych, jakiejkolwiek osobie trzeciej zarówno w trakcie trwania Umowy jak i po jej 

zakończeniu. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich uzyskanych od 

Zamawiającego informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. 

2. Ujawnienie lub wykorzystanie przez Wykonawcę w jakiejkolwiek formie uzyskanych 

informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiającego, opisanych w ust. 1, 

stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

3. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których Wykonawca z uwagi na przedmiot Umowy  

i należyte jej wykonanie, zmuszony będzie ujawnić pewne informacje, mając jednak na 

względzie jak najlepiej pojęty interes Zamawiającego. Naruszeniem klauzuli poufności nie 

będzie również przekazanie informacji o Zamawiającym, przez Wykonawcę, uprawnionym 

do tego organom władzy państwowej, w zakresie ich kompetencji. 

§8 

Prawa majątkowe autorskie 

1. Z momentem zapłaty całości wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w 

ramach powyższego wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego uzyskane w 

trakcie realizacji niniejszej umowy autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy, bez 

ograniczenia terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, a Zamawiający nabywa autorskie prawa 

majątkowe do przedmiotu Umowy - bez obowiązku składania w tym zakresie dodatkowego 

oświadczenia. 

2. Strony postanawiają, że Wykonawca przenosi na Zamawiającego uzyskane autorskie prawa 

majątkowe na następujących polach eksploatacji: 

2.1. używanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów (części) utworów dowolną 

techniką,  

w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, 

optycznego, techniką cyfrową, m.in. w publikacjach prasowych, materiałach drukowanych  

i elektronicznych oraz innych kanałach komunikacyjnych, w tym w Internecie, 
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2.2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową, 

2.3. wprowadzanie utworów do pamięci komputera, 

2.4. publiczne wykonanie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, udostępnienie utworów 

lub ich fragmentów (części) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  

i czasie przez siebie wybranym, 

2.5. wprowadzanie i publiczne udostępnianie utworów lub ich fragmentów (części) w sieci 

Internet oraz lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych, 

2.6. sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów lub ich fragmentów (części), 

2.7. używanie i korzystanie z utworów w tym w sposób określony powyżej, tak przez 

Zamawiającego, jak i inne upoważnione przez niego podmioty, na własny użytek lub użytek 

jednostek powiązanych, w celu prawidłowego zrealizowania zobowiązań wynikających z 

umów, jakie Zamawiający zawarł lub zamierza zawrzeć z PARP w celu uzyskania 

dofinansowania. 

2.8. wdrożenia usługi powstałej opartej na wynikach przeprowadzonych prac rozwojowych. 

3. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem 

Umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do przedmiotu umowy, aby miały one 

możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z 

przedmiotu Umowy przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zamawiający udzieli 

zgody na używanie przedmiotu umowy, będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko 

rozumianą działalnością produkcyjną, usługową, handlową, mieści się w granicach 

przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich i nie wymaga zapłaty na rzecz 

Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Utrwalanie i zwielokrotnianie, o którym mowa powyżej, oznacza utrwalanie i powielanie 

Przedmiotu Umowy na wszelkie znane obecnie i w przyszłości sposoby w szczególności: 

drukiem, na taśmie fonicznej, taśmie audiowizualnej, nośnikach informatycznych, płycie, 

taśmie magnetycznej, karcie z pamięcią, diapozytywie, mikrofilmie. 

5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich 

opracowania, przygotowane w ramach Umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych 

zapożyczeń z prac osób  trzecich,  oraz  nie  będą  naruszać  praw  przysługujących  osobom  

trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób. 

6. Nie dopuszcza się dalszego dystrybuowania przedmiotu umowy innym podmiotom, ani 

wykorzystywania przedmiotu umowy w innych celach niż określono w Umowie i wniosku  

o dofinansowanie projektu Zamawiającego, którego dotyczy niniejsze zamówienie.   

§ 9 
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Opóźnienie, odsetki, kara umowna 

1. Strony ustalają, że po pisemnym zawiadomieniu odbioru prac, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy, przesunięciu ulegają wszystkie wcześniejsze wyznaczone umową terminy o okres 

opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu prac przez Wykonawcę i przekroczenia terminów 

określonych w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia 1,00 % wartości określonej w § 4 ust  1. Zapłata kary umownej nie wyłącza 

możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

3. Za opóźnienie w usunięciu wad i usterek Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  

w wysokości 1,00 % wartości określonej w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

 

§ 10 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy na każdym etapie jej trwania z 30 

dniowym terminem jej wypowiedzenia.  

2. Zamawiający na prawo do rozwiązania umowy, w terminie 30 dni bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, od daty powstania przyczyny 

uzasadniającej odstąpienie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tylko i wyłącznie 

w przypadku, gdy: 

1.1. Ogłoszono likwidację  Wykonawcy, 

1.2. Wykonawca nie przystąpił z własnej winy do wykonania przedmiotu Umowy  

w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy, 

1.3. Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem prac przez okres dłuższy niż 21 dni, 

po wcześniejszym pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do przystąpienia do 

wykonywania Umowy z terminem 7 dni, 

2. Prace wykonane przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy będą rozliczone na 

podstawie cen ustalonych w Umowie. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust  1.  

4. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty powstania 

przyczyny uzasadniającej odstąpienie, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego tylko  

i wyłącznie w przypadku gdy: 

4.1. Ogłoszono likwidację  Zamawiającego; 
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4.2. Zamawiający pozostaje w opóźnieniu z płatnością za prawidłowo wykonany i odebrany 

protokolarnie przedmiot Umowy przez okres dłuższy niż 60 dni, po wcześniejszym pisemnym 

wezwaniu Zamawiającego do uregulowania płatności z terminem 7 dni. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, 

poprzez aneks do Umowy, pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się zmiany w realizacji terminów wykonywania Umowy lub kolejności jej 

wykonywania, spowodowane zaistnieniem okoliczności siły wyższej oraz opóźnień 

powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w 

przypadku braku takiej możliwości, przed Sądem właściwym dla Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze Stron. 

6. Integralną część Umowy stanowią:  

6.1. Załącznik nr 1 do Umowy: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); 

6.2. Załącznik nr 2 do Umowy: Harmonogram Prac; 

6.3. Załącznik nr 3 do Umowy: Wzór protokołu odbioru etapu (lub jego części); 

6.4. Załącznik nr 4 do Umowy: Wzór protokołu odbioru końcowego; 

6.5. Załącznik nr 5 do Umowy: Formularz Ofertowy.  
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