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Załącznik nr 7 

WZÓR UMOWY 

UMOWA nr SSM/……./2014 

 

zawarta w dniu ...............................2014 roku w ……………………… pomiędzy: 

Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37 bud. 3 , 44-100 Gliwice, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322774, NIP 631-

257-82-61, Regon 241069249, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

 Prezesa Zarządu – Grzegorza Nitkiewicza 

a 

…………………………………………………………………………………………………

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

z siedzibą w ………………………………………………………zwanym dalej 

„Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………… – ……………………………………………. 

 

każdy z osobna zwany „Stroną”, łącznie zwanymi „Stronami”,  

o następującej treści:  

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Oferty Wykonawcy złożonej w 

przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych PIAP wraz z ich 

rozmieszczeniem na terenie miasta Gliwice”, oznaczenie sprawy: SSM/8/PP/2014 zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 z późn.zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. 

 

§ 1 

Definicje 

 

Ilekroć poniższe pojęcia zostaną użyte w Umowie, strony nadają im znaczenie wskazane w 

definicjach: 
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1. Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę i wybrana jako najkorzystniejsza przez 

Zamawiającego w przetargu nieograniczonym (nr sprawy: SSM/8/PP/2014) 

2. Oprogramowanie – aplikacja komputerowa wchodząca w skład Systemu - opisane w 

Załączniku nr 1 do Umowy – SIWZ (Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis przedmiotu 

zamówienia).  

3. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona na potrzeby 

przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych PIAP wraz z  ich 

rozmieszczeniem na terenie miasta Gliwice”, oznaczenie sprawy: SSM/8/PP/2014, wraz 

ze wszystkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami jej treści.  

4. Urządzenie – Urządzenie Wielofunkcyjne PIAP - dostarczane przez Wykonawcę w 

ramach przedmiotu Umowy, umożliwiające funkcjonowanie Systemu, którego 

szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 1 do Umowy- SIWZ (Załącznik nr 5 – 

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia)  

5. System – Urządzenie z Oprogramowaniem wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do 

jego działania, wspomagający zarządzanie  i realizację usług publicznych drogą 

elektroniczną. 

6. Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część. 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa 110 Urządzeń, ich montaż (posadowienie), a także 

integracja Urządzeń z posiadanym przez Zamawiającego Oprogramowaniem, 

uruchomienie Systemu w efekcie czego możliwe będzie odebranie w pełni działającego 

Systemu, oraz dostarczenia Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych, narzędzi 

serwisowych oraz dodatkowych kaset na pieniądze. Przedmiot Umowy obejmuje również 

szkolenia. Wymagania wobec przedmiotu Umowy w tym zakresie określa w sposób 

szczegółowy Załącznik nr 1 do Umowy - SIWZ (Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis 

przedmiotu zamówienia).  

2. Przedmiot Umowy obejmuje również udzielenie gwarancji i rękojmi oraz zapewni 

dostępność do wszystkich niezbędnych części zamiennych w celu sprawnego 

funkcjonowania Urządzeń. Wymagania wobec przedmiotu Umowy w tym zakresie określa 

w sposób szczegółowy Załącznik nr 1 do Umowy - SIWZ (Załącznik nr 5 – Szczegółowy 

Opis przedmiotu zamówienia) oraz § 10 Umowy (Warunki Gwarancji). 

3. Zamawiający uzgadnia wszystkie lokalizacje Urządzeń, uzyskuje stosowne zgody na 

wykonanie  przyłączy energetycznych i teletechnicznych (Internet) wymaganych zgodnie z 

obowiązującymi w chwili podpisania niniejszej Umowy przepisami prawa, podpisuje 

konieczne w tym celu umowy, w tym na dostarczenie energii. Wykonawca ponosi koszty 

wykonania przyłączy Urządzeń, jak również występuje z wnioskiem o wydanie zgody na 

zajęcie pasa drogowego. Dokumentacja niezbędna do posadowienia urządzeń zostanie 

udostępniona Wykonawcy. Wykaz lokalizacji stanowi Załącznik nr 1 do Umowy- SIWZ  

(Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy Opisu przedmiotu zamówienia). 

§ 3 



 3 

Termin realizacji umowy 

 

Strony ustalają, że przedmiot Umowy w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy zostanie 

wykonany w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy  

§ 4 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. 

osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz 

wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, których wykaz dołączył do złożonej 

Oferty. 

2. Zmiana w trakcie realizacji niniejszej Umowy osób wskazanych w wykazie złożonej 

Oferty musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana musi być 

potwierdzona pisemnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.  

 

§ 5 

Podwykonawstwo 

1. Zakres prac wykonywanych przy udziale Podwykonawców (tj. stron umowy o 

podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej: 

„Podwykonawcy”) został określony w Ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Zamówienia. 

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych 

podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy. 

4. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych części 

zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do 

koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie Zamawiającego dodatkowych 

informacji dotyczących podwykonawców.  Wykonawca dodatkowo na żądanie 

Zamawiającego zobowiązany jest do podania producentów i dostawców wskazanych przez 

Zamawiającego materiałów wraz z informacjami o parametrach technicznych tych 

materiałów. 

 

§ 6 

Zobowiązania stron 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowej Umowy z należytą 

starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań 

związanych z przedmiotem Umowy w celu osiągniecia wymaganej jakości i terminowej 

realizacji prac. 

3. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, w 

tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ 

na jakość, terminowość bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane na 

piśmie koordynatorowi Zamawiającego, wskazanemu w §12 Umowy. Zamawiający 

podejmie starania w celu usunięcia przeszkód związanych z wykonaniem Umowy, 

leżących po stronie Zamawiającego, a zgłoszonych przez Wykonawcę. 

4. Prace budowlane i instalacyjne będą wykonywane w dniach i godzinach uzgodnionych 

przez Wykonawcę z odpowiednimi służbami, podmiotami, bądź właścicielami obiektów 

lub z osobami posiadającymi prawo do dysponowania nimi. 

5. Strony zobowiązują się do bieżącej współpracy w celu prawidłowej realizacji Umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy posiadanych danych i 

informacji niezbędnych do realizacji Umowy w formie takiej, w jakiej są one 

przechowywane. 

 

§ 7 

Odbiór przedmiotu umowy 

 

1. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym  w 

§ 2 ust. 1 Umowy, będzie podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego, 

którego wzór został określony w Załączniku nr 3 Protokół odbioru końcowego, który 

będzie składał się z: 

a. Protokołu ilościowego odbioru końcowego zintegrowanego Systemu (obejmujący 

stwierdzenie faktycznego odbioru odpowiedniej ilości Urządzeń) oraz 

b. Protokołu jakościowego odbioru końcowego zintegrowanego Systemu (obejmujący 

sprawdzenie posadowienia Urządzeń oraz przetestowanie Urządzeń pod kątem 

poprawności działania); 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego pisemne oświadczenia osób podlegających szkoleniu o przeprowadzeniu 

szkolenia. 

3. Odbioru końcowego dokonywać będą przedstawiciele Stron, pisemnie upoważnieni przez 

osoby reprezentujące Strony, do podpisywania Protokołu ilościowego odbioru końcowego, 

Protokołu jakościowego odbioru końcowego zintegrowanego i Protokołu odbioru 

końcowego . 

4. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie gotowość do przystąpienia do odbioru 

końcowego. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego w terminie 

5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia.  
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5. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przedmiot Umowy zgodnie z następująca 

procedurą odbioru końcowego: 

a. zgłoszenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnie gotowość do przystąpienia do 

odbioru końcowego, 

b. ilościowy odbiór końcowy, obejmujący stwierdzenie faktycznego dostarczenia 

odpowiedniej ilości Urządzeń, 

c. jakościowy odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie posadowienia Urządzeń oraz 

przetestowanie Urządzeń pod kątem poprawności działania z oprogramowaniem IMat  

d. w przypadku potrzeby usunięcia wad stwierdzonych podczas odbiorów, Wykonawca 

rozpoczyna procedurę odbioru od podpunktu a), 

e. jeśli zostały pomyślnie zakończone wszelkie prace z podpunktów b), c) i d) – stanowi 

to podstawę do sporządzenia Protokołu odbioru końcowego. 

6. Gdy w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia można odmówić odbioru końcowego do czasu 

usunięcia wad, 

b. w przypadku gdy Wykonawca uchyla się od usunięcia wady, Zamawiający może 

zlecić ich realizację innemu podmiotowi po wcześniejszym pisemnym uprzedzeniu 

Wykonawcy, obciążając go kosztami (tzw. wykonanie zastępcze) w oparciu o przepisy 

Kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania 

podmiotowi realizującemu wykonanie zastępcze wszelkich informacji potrzebnych do 

usunięcia wady bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad i ponownego zgłoszenia do odbioru w terminie 5 dni. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i zawartą umową.  

9. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru częściowego przedmiotu Umowy w zakresie 

wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy na zasadach odpowiadających odbiorowi końcowemu.  

Minimalna ilość urządzeń zgłaszanych do odbioru częściowego wynosi 10 urządzeń.  

10. Przedmiotem odbioru częściowego mogą być tylko urządzenia zamontowane, działające, 

podłączone do przyłączy energetycznych i teletechnicznych, zintegrowane i z 

zainstalowanym oprogramowaniem IMat 

11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzenia przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą podpisania przez niego Protokołu odbioru końcowego, nawet 

jeśli wcześniej Zamawiający dokonał odbioru częściowego przedmiotu Umowy w zakresie 

wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy.  

 

§ 8 

Wynagrodzenie 

 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe: ..................... zł netto + ... % podatku VAT, tj. ................. zł 

brutto. 
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2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy  wskazany przez 

Wykonawcę na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę̨ dokumentu 

księgowego (faktury VAT) w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego 

tegoż dokumentu.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie mogą 

powstać w związku z realizacją umowy.  

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół 

odbioru końcowego lub Protokół odbioru częściowego, stwierdzający brak wad,. 

5. W przypadku dokonania odbioru częściowego, co będzie podstawą do wystawienia faktury 

za odebrane przez Zamawiającego Urządzenia, Strony ustalają, iż wynagrodzenie 

Wykonawcy netto w takim przypadku bezpośrednio wynikać będzie ze wzoru:  

 

Wz / 110 Urządzeń = Wj 

gdzie: 

 

Wz - wynagrodzenie ryczałtowe netto wskazane w § 8, ust. 1 Umowy 

Wj – Wartość jednostkowa Urządzenia 

 

Wj x I.urz. = wynagrodzenie Wykonawcy netto 

 

gdzie: 

I.urz. – Ilość Urządzeń odebranych w ramach odbioru częściowego(min. 10 urządzeń) 

 

 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 9 

Kary umowne 

 

1. Dla zapewnienia należytej realizacji niniejszej umowy Strony zastrzegają możliwość 

naliczenia kar umownych z następujących tytułów: 

a. za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w zakresie 

wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto  

b. za niewykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto  

c. w razie rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on 

odpowiedzialność lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, 

d. w razie naruszenia postanowień § 10 ust. 2 Umowy Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każde naruszenie, 

e. za brak dostępności wszystkich niezbędnych części zamiennych w celu sprawnego 

funkcjonowania urządzeń zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice w okresie nie 
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krótszym niż 5 lat (tak jest w OPZ) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdą brakującą 

część zamienną 

f. za brak przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania awarii Urządzeń po 

zarejestrowaniu zgłoszenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdą rozpoczęta godzinę 

opóźnienia  

g. przekroczenie czasu usunięcia awarii przez Wykonawcę Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdą rozpoczęta godzinę opóźnienia  

2. Za każdy dzień nieuzasadnionego opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu Umowy - 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto  

3. W wypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w 

§ 2 ust. 1 Umowy przekroczy 21 dni Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze 

skutkiem natychmiastowym, w takiej sytuacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto niezależnie od pozostałych 

kar umownych, o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający może 

potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę stanowiącą równowartość tych kar. 

5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu 

Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną Zamawiającemu 

przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających, jeżeli kara nie 

rekompensowałaby strat spowodowanych z winy Wykonawcy. 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu umowy i wyznaczeniu mu w tym celu 

dodatkowego terminu, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, po 

bezskutecznym upływie tego terminu: 

a) w przypadku przerwania z winy Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy i nie 

realizowania go przez okres 30 dni, 

b) w przypadku nieuzasadnionego niewykonywania przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy, 

c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w  interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy;  

d) w razie nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, wykonywania przedmiotu umowy z rażącym naruszeniem 

obowiązujących przepisów, w szczególności naruszania przepisów BHP i ppoż, 

e) w przypadku nie posiadania przez Wykonawcę opłaconej polisy ubezpieczeniowej 

OC, 
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f) w przypadku, gdy istnieje zagrożenie dotrzymania przez Wykonawcę terminów 

realizacji umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 11 

Warunki gwarancji 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 72 miesięcy. Bieg terminu gwarancji 

rozpoczyna się, z dniem podpisania Protokołu odbioru końcowego. 

2.  Wykonawca oświadcza, że usługi gwarancyjne będą wykonywane z należytą 

starannością, zgodnie z wytworzoną w ramach realizacji Urządzenia dokumentacją 

(w szczególności dokumentacją techniczną i eksploatacyjną) oraz zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej. 

3. Usługi serwisu gwarancyjnego Urządzeń świadczone będą przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu umożliwienia 

Wykonawcy dokonania naprawy zgłoszonych awarii. 

5. Gwarancja obejmuje: 

a. usunięcie wykrytych podczas eksploatacji Urządzeń awarii, które nastąpiły na 

skutek mechanicznych wad podzespołów Urządzenia.  

b. usunięcie uszkodzeń wynikających z wadliwego posadowienia urządzeń 

6. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość zgłaszania awarii tj. 

nieprawidłowości w działaniu Urządzeń telefonicznie na dedykowany numer telefonu: 

…………………… oraz poprzez internetowy system ewidencji zgłoszeń dostępny dla 

Zamawiającego, na adres poczty elektronicznej: ……………………………. i 

zobowiązuje się do przyjmowania w formie elektronicznej zgłoszeń serwisowych w 

trybie 24/7/365 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku). Wykonawca 

niezwłocznie w przypadku zgłoszenia telefonicznego potwierdza faksem lub pocztą 

elektroniczną fakt przyjęcia zgłoszenia na numer lub adres wskazany przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca przystępuje do usuwania awarii Urządzeń po zarejestrowaniu zgłoszenia, 

nie później jednak niż w ciągu 12  godzin od chwili zarejestrowania zgłoszenia. 

8. Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę nie może przekroczyć 24 godzin od 

momentu otrzymania zgłoszenia, chyba że konieczna jest wymiana całego podzespołu 

lub całego Urządzenia wówczas termin usunięcia awarii będzie wynosił 5 dni od dnia 

otrzymania zgłoszenia.  

9. Prawidłowe wykonanie naprawy gwarancyjnej tj. usunięcie awarii musi być 

zweryfikowane w testach i potwierdzone przez Zamawiającego. 

10.  W wypadku niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych 

Zamawiający ma prawo, na koszt Wykonawcy, powierzyć usunięcie wad innemu 

podmiotowi bez utraty gwarancji. 

11. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył 

Zamawiającemu zamiast wadliwego Urządzenia Urządzenie wolną od wad albo 

dokonał istotnych napraw Urządzenia objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie 
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na nowo od chwili dostarczenia Urządzenia wolnego od wad lub zwrócenia 

naprawionego Urządzenia. Jeżeli Wykonawca wymienił część Urządzenia, powyższe 

postanowienia stosuje się odpowiednio do części wymienionej.  

12. Przeglądy gwarancyjne w okresie obowiązywania Gwarancji odbywać się będą co 12 

miesięcy.  

13. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 14 dniowym 

wyprzedzeniem.  

14. W skład komisji przeglądowej będą mogły wchodzić co najmniej 2 osoby wyznaczone 

przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawcę.  

15. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie 

wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową.  

16. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu 

Przeglądu.  

§ 12 

Poufność 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności wszelkich informacji i 

danych dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej 

Umowy, a także do zachowania tajemnicy korespondencji. 

2. Strony gwarantują, że będą traktowały wszelkie materiały lub informacje, niezależnie od 

ich formy, otrzymane podczas obowiązywania niniejszej Umowy jako poufne, chyba że 

Strona ujawniająca wyraźnie wskaże na piśmie, iż takie materiały lub informacje mogą 

być ujawnione osobom trzecim. 

3. Żadna ze Stron nie ujawni powyższych materiałów lub informacji osobom trzecim. 

Ograniczenia w ujawnianiu zastrzeżonych materiałów lub informacji nie stosuje się w 

przypadku informacji, które: 

a) są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez 

naruszania postanowień niniejszej Umowy, 

b) zostały przekazane przez osobę trzecią bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań 

o nie ujawnianiu w stosunku do Stron, 

c) zostaną podane przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, 

d) znajdowały się w posiadaniu Strony przed datą zawarcia niniejszej umowy, bez 

obowiązku zachowania w poufności, 

e) ujawnienia domaga się organ państwa działający na podstawie ustawy. 

4. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy rozwiązań 

technicznych, które mogą ułatwić próby naruszania integralności lub bezpieczeństwa 

przedmiotu Umowy lub zgromadzonych w nim danych przez osoby niepowołane, a także 
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współdziałać w przyszłości w celu eliminowania potencjalnych zagrożeń 

nienaruszalności przedmiotu Umowy na podstawie dodatkowych umów. 

5. Strony wzajemnie zobowiązują się do niepodejmowania działań, szczególnie takich, 

które mogłyby powodować powstanie konfliktu interesów. W sytuacji wystąpienia 

konfliktu interesów Strony wzajemnie się o tym poinformują. 

6. Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu Umowy wiążą Strony przez okres 5 lat 

od daty jej zawarcia. 

§ 13 

Koordynatorzy 

1. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu 

Umowy:  

 ze strony Zamawiającego - ..........................................  

tel.:…………………………………………. 

 ze strony Wykonawcy - ..........................................  

tel.:………………………………………….  

2. Zmiana w trakcie realizacji niniejszej Umowy przedstawicieli wskazanych w ust. 1 nie 

stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Strona 

wyznaczająca nowego przedstawiciela musi powiadomić o tym na piśmie drugą Stronę. 

Zmiana w trakcie realizacji niniejszej Umowy przedstawiciela wskazanego w ust. 1 jest 

skuteczna wobec drugiej Strony po otrzymaniu przez nią powiadomienia na piśmie.  

§ 14 

Istotne zmiany postanowień umowy 

1) Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi 

warunkami: 

1. Zmiany skutkujące zmianą terminu wykonania zamówienia: 

a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

 klęskami żywiołowymi; 

 warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, 

uniemożliwiających prowadzenie prac, dokonywanie odbiorów, nie 

dającymi się racjonalnie przewidzieć przez doświadczonego Wykonawcę i 

potwierdzonymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; 

b) Zmiany spowodowane działaniem siły wyższej tj. wyjątkowego zdarzenia lub 

okoliczności; 

c) Odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności 

istnienie niezinwentaryzowanych sieci lub instalacji; 

d) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

e) Zmiany wynikające z wystąpienia konieczności wykonania robót 

niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, 
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których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonania 

przedmiotu umowy; 

f) Zmiany spowodowane nadzwyczajnymi zdarzeniami gospodarczymi 

niezależnymi od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy; 

g) Zmiany związane z decyzjami służb konserwatorskich lub Nadzoru 

budowlanego mające wpływ na przesuniecie terminu realizacji robót takich, 

jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych 

(badan archeologicznych); 

h) Zmiany związane z odmową wydania przez organy administracji lub inne 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn 

niezawinionych przez strony umowy oraz wynikające z nieterminowego i 

opieszałego postępowania tych organów lub podmiotów; 

i) Zmiany terminu z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych w 

rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie 

stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i 

które mają wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia; 

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 

spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy; 

b) dokonanie zmiany technologii ze względu na nowelizację prawa przy 

zachowaniu standardów, jakości i trwałości wykonywanych robót zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną; 

c) dokonanie zmian wpływających korzystnie na środowisko, zużycie energii lub 

obniżających koszty użytkowania urządzeń przy zachowaniu standardów, 

jakości i trwałości wykonywanych prac nie skutkujących zmianą 

wynagrodzenia wykonawcy i terminu wykonania zamówienia; 

3. Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) Zmiany personelu kluczowego Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia w 

ich zastępstwie osób posiadających odpowiednie doświadczenie i uprawnienia, 

zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia; 

b) Zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego 

c) Zmiany teleadresowe Stron określonych w umowie; 

d) Zmiana zakresu prac przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub 

zmiana podwykonawcy na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 

2) prowadzenie zmian wymaga zgodnego oświadczenia woli Stron i formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.    

3)  
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§ 15 

Doręczenia 

1. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń dla celów związanych z niniejszą 

umową:  

a) Zamawiający: ul. Bojkowska 37 bud. 3 , 44-100 Gliwice; 

b) Wykonawca: ....................................................................................................,  

2. Strony zobowiązują się pisemnie informować o wszelkich zmianach wyżej 

wskazanych adresów do doręczeń. W razie zaniechania tego obowiązku 

korespondencja pomiędzy Stronami zaadresowana zgodnie z ust. 1. powyżej 

traktowana będzie jako skutecznie doręczona. 

 

§16 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron. 

2. Umowa stanowi całość uzgodnień między Stronami i uchyla wszelkie poprzedzające je 

umowy, porozumienia i uzgodnienia, pisemne i ustne, dotyczące przedmiotu umowy. 

3. Umowa podlega prawu polskiemu. zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w 

szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Pzp. 

4. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 

nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy pozostaje bez wpływu na ważność 

pozostałych postanowień Umowy. W przypadku uznania niektórych postanowień 

Umowy za nieważne Strony będą dążyć do realizacji Umowy. 

5. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się 

rozwiązać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia poddać je pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

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

Stron. 

 

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – SIWZ wraz z załącznikami 

Załącznik nr 2 – Oferta złożona przez Wykonawcę 

Załącznik nr 3  - Wzór Protokołu odbioru końcowego  

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


