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Projekt UMOWY- ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania Ofertowego 

 

UMOWA Nr ........................... 

zawarta w dniu __.__.2021 w Warszawie pomiędzy: 

Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 77,  

02-094 Warszawa, posiadającą NIP: 5262124757, REGON 000285764 , reprezentowaną przez: 

Dyrektora Biblioteki ………………………. 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

firmą---------------------- (lub Panem/ Panią …… prowadzącą działalność ….) z siedzibą w  ………………...przy 

ul…………………., kod pocztowy…………….., NIP ………………..,  REGON ………………………… reprezentowaną przez: 

…………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”, 

Zamawiający i Wykonawca zwani są łącznie w dalszej części niniejszej umowy „Stronami” lub każdy z nich 

indywidualnie „Stroną,” 

zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 tyś. PLN netto w Bibliotece 

Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, bez stosowania ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 który stanowi  

o niestosowaniu jej przepisów do zamówień o wartości poniżej 130 000 PLN netto, o następującej treści: 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia o nazwie  

„Instalacja urządzenia bibliotecznego „Książkomat” przy bibliotece ‘Przystanek Książka”, 

 ul. Grójecka 42 w Warszawie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w Zapytaniu 

 ofertowym oraz złożoną ofertą  Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż książkomatu zewnętrznego – 1szt z wraz z oprogramowaniem 

do obsługi i integracji systemowej urządzenia w zakresie obejmującym czynności: 

1) transport, wyładunek, montaż i podłączenie do instalacji elektrycznej i sieci LAN oraz konfigurację i 

uruchomienie urządzenia wolnostojącego, fabrycznie nowego, nieużywanego i sprawnego technicznie, 

przystosowanego do pracy w zewnętrznych warunkach atmosferycznych i umożliwiającego obsługę 

minimum dwóch filii bibliotecznych wraz z oznakowaniem graficznym według wzoru uzgodnionego z 

Zamawiającym, 

2) dostawę i wdrożenie, przekazanie Zamawiającemu licencji oprogramowań dla obsługi książkomatu w 

zakresie modułu systemu bibliotecznego SowaSQL Premium wraz z dwuletnią polisa serwisową oraz 
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protokółu SIP-2 dla pełnej integracji urządzenia z systemem bibliotecznym,  

3) przeprowadzenie szkolenia personelu Biblioteki w zakresie obsługi książkomatu i oprogramowania, 

4) zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie obsługi urządzenia i oprogramowania oraz eksploatacji 

urządzenia w okresie udzielanej gwarancji. 

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach 

ustalonych w niniejszej umowie i zapytaniu ofertowym. 

 

§ 2. 

Warunki umowy 

1. Wykonawca dostarczy urządzenie własnym transportem i na własny koszt pod adres ul. Grójecka 42 w 

Warszawie i zamontuje przy lokalu filii Zamawiającego, przy elewacji od podwórka we wskazanym miejscu do 

istniejącego podłoża z betonowej kostki brukowej. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia ……………….. z tym, że uzgodnienie i zatwierdzenie projektu 

grafiki przez Zamawiającego nastąpi do 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Dopuszcza się zmianę 

terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron umowy, na mocy 

porozumienia Stron (aneksu), jednak nie później niż do dn. ___.___2021r . 

3. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (telefonicznie lub 

mailem) o terminie dostawy i rozpoczęcia montażu urządzenia, a czynności te odbędą się w godzinach pracy 

Zamawiającego. 

4. Przeszkolenie pracowników filii „Przystanek Książka” w zakresie informacji związanych z użytkowaniem 

urządzenia (włączanie/wyłączanie, konfiguracja, instalacja, obsługa bieżąca) Wykonawca przeprowadzi po 

zamontowaniu urządzenia, instalacji oprogramowania z pełną integracją z systemem biblioteczny i 

uruchomieniu urządzenia w terminie ustalonym z Zamawiającym, a czynności te odbędą się w godzinach pracy 

filii. W przypadku nieobecności pracownika filii w dniu szkolenia, Wykonawca zobowiązuje się do 

przeprowadzenia szkolenia on-line w terminie uzgodnionym przez strony. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu umowy do 

miejsca wbudowania oraz do czasu skutecznego odbioru przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędna wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze techniczne 

 i osobowe umożliwiające realizację przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres 

robót stanowiący przedmiot zamówienia. 

7. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo pracy swoje i swoich pracowników oraz wszelkich innych osób, 

 którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy, bez względu na formę prawną łączącą wyżej wymienione 

osoby z Wykonawcą. 
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8. Wykonawca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność względem Zamawiającego lub osób trzecich, 

za wszelkie szkody na osobie lub na mieniu wyrządzone przez pracowników Wykonawcy, którym powierzył 

wykonanie przedmiotu umowy lub określonych czynności, w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

9. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Strony 

 powiadamiają się wzajemnie o okolicznościach powstania szkody, wysokości i sposobie jej usunięcia.  

W przypadku powstania szkody, Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania na celu usunięcia  szkody 

oraz zapobieżenie powiększaniu rozmiaru powstałej szkody. Szkody będą usuwane w sposób wskazany 

przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Wykonawca ma obowiązek posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 

przez cały okres obowiązywania umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 

przedmiotem niniejszego zamówienia. 

11. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszelkie 

niezbędne dokumenty i urządzenia z nim związane  przydatne do eksploatacji urządzenia (certyfikaty,  

instrukcje obsługi, dokumenty wskazujące na dopuszczenie do sprzedaży, inne dokumenty wydane przez  

producenta w języku polskim). 

12. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania po upływie 12 miesięcy od daty zamontowania urządzenia 

przeglądu technicznego pod względem prawidłowości funkcjonowania, ujawnienia ewentualnych usterek 

technicznych, aktualizacji oprogramowania itp. oraz dokonania możliwych drobnych napraw albo zgłoszeń 

Zamawiającemu informacji, które stanowić będą podstawę do skorzystania z uprawnień wynikających z  

gwarancji. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie  

zgodnie z ceną formularza oferty w wysokości ……………………netto, brutto (słownie:…………………….),. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wypełnieniem postanowień  

niniejszej umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

 przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z  

realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie  
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niezależnych nie mógł przewidzieć czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 

4. Rozliczenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o wystawioną przez 

Wykonawcę fakturę VAT po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru przedmiotu 

umowy, płatną w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Jeśli protokół odbioru zostanie podpisany warunkowo, zapłata faktury nastąpi po usunięciu wszystkich 

opisanych w nim usterek. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę realizacji polecenia przelewu w banku Zamawiającego na konto  

Wykonawcy podane na fakturze. 

7. Wykonawca wystawi fakturę końcową na poniżej wskazane dane: 

Nabywca i Odbiorca: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 77, 

02-094 Warszawa, NIP 526 21 24 757, 

§ 4 

Odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi z równoczesnym odbiorem technicznym przeprowadzonym w  

obecności Wykonawcy lub upoważnionego przez niego przedstawiciela i przez dwóch przedstawicieli  

Zamawiającego. 

2. Odbiór potwierdzony zostanie protokołem odbioru końcowego zawierającym m.in. model, nazwę  

producenta, numer seryjny urządzenia , oznakowanie oprogramowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, podpisanym przez Strony. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy o ile będzie spełniał on wymogi określone w 

 załącznikach, będących integralną częścią umowy, zostanie dostarczony i zamontowany bez wad. 

4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych przedmiotu umowy,  

Zamawiający odmówi na piśmie dokonania odbioru wskazując przyczyny, a protokół końcowego odbioru  

przedmiotu umowy Zamawiający podpisze dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy  

zgodnego z wymaganiami stawianymi w umowie oraz zgodnego z przedłożoną ofertą Wykonawcy. 

5. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy, który został przedstawiony do przekazania,  

jeżeli nie posiada parametrów i cech zgodnych z umową, jest uszkodzony, niekompletny, nie działa lub działa  

nieprawidłowo.  

6. Z chwilą odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, przedmiot umowy przechodzi na  

jego własność oraz wszelkie korzyści i ciężary oraz niebezpieczeństwa związane z przedmiotem umowy. 

7. Strony umowy zgodnie ustalają, że termin dostarczenia przedmiotu umowy uznają ten dzień, w którym  

nastąpił odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 
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§ 5  

Gwarancja i warunki serwisowe 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczany przedmiot umowy na okres ___ miesięcy  

od dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru.  

2. Wykonawca wraz z urządzeniem i oprogramowaniem przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające  

udzielenie gwarancji przez poszczególnych producentów przedmiotu umowy określające warunki gwarancji i 

serwisu. 

3. Wadliwe działanie dostarczonego urządzenia podczas jego eksploatacji będzie zgłaszane przez 

Zamawiającego mailem do Wykonawcy w dni robocze, a zgłoszenie awarii urządzenia dokonane pocztą 

elektroniczną uważać się będzie za skutecznie doręczone. Jako koordynatora czynności związanych z 

gwarancyjną obsługą serwisową Wykonawca wyznacza imię i nazwisko:……………e-mail: …………………….. 

4. Naprawy gwarancyjne będą odbywały się w miejscu, w którym urządzenie objęte gwarancją znajduje się w 

chwili zgłoszenia wadliwego działania, a w przypadku niemożności usunięcia usterki na miejscu koszt 

ewentualnego transportu urządzenia pokrywa Wykonawca. 

5. Łączny czas naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii, 

liczony od następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia awarii. 

6. W przypadku niemożności usunięcia awarii w terminie o którym mowa w pkt 5, Wykonawca powiadomi o 

tym Zamawiającego przed upływem tego terminu w celu wyznaczenia dodatkowego terminu naprawy, 

jednakże w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w ciągu następnych 5 dni 

urządzenia zastępczego (na czas naprawy) o parametrach równoważnych w stosunku do urządzenia 

naprawianego. Jeżeli urządzenie zastępcze będzie wymagało do prawidłowego działania innych materiałów 

eksploatacyjnych niż urządzenie naprawiane, Wykonawca zapewni bezpłatnie dostarczenie niezbędnych 

materiałów na czas naprawy urządzenia. 

7. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy. Okres ten Wykonawca 

zobowiązuje się odnotować w dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie potwierdzającym wykonanie 

naprawy. 

8. Jeżeli Wykonawca po zgłoszeniu przez Zamawiającego wady lub awarii urządzenia nie dopełni obowiązku 

naprawy w terminie określonym w pkt 5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania naprawy 

 urządzenia 

na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, 

a w szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne lub do żądania od 

Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe. 

§6 

 Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależnego wykonania umowy przysługują im kary 

umowne. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto 

o którym mowa w § 3 za każdy dzień opóźnienia, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnione w okresie rękojmi lub 

gwarancji w wysokości 0,3% ustalonego wynagrodzenia netto o którym mowa w § 3 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

b) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3. 

c) za opóźnienie w dochowaniu terminów świadczeń gwarancyjnych (§ 5 ust. 5) w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 za każdy dzień opóźnienia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa 

w § 3 za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość  

zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczanych kar umownych z przysługującego mu  

wynagrodzenia bez dodatkowych wezwań do zapłaty. 

§ 7 

 Realizacja przedmiotu zamówienia 

1. Osobami upoważnionymi do wzajemnych kontaktów w zakresie wykonania niniejszej umowy są:  

a) ze strony Zamawiającego: 

………………………………………………… Tel.: …………………………………………. 

………………………………………………… Tel.: …………………………………………. 

a) ze strony Wykonawcy: 

………………………………………………… Tel.: …………………………………………. 

………………………………………………… Tel.: …………………………………………. 

2. Przedstawiciele stron są upoważnieni i obowiązani do sprawowania koordynacji i nadzoru nad wykonaniem 

przedmiotu umowy oraz do rozwiązywania bieżących problemów związanych z wykonaniem umowy. 

3. Wszelkie uzgodnienia podjęte przez przedstawicieli stron powinny być dokonane na piśmie pod rygorem  

nieważności, jednakże przedstawiciele nie są władni do podejmowania decyzji skutkujących zmianą 

postanowień umowy. 

4. Zmiana wyznaczonych powyżej przedstawicieli Stron wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony i  

nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

§ 8  

Powierzenie danych osobowych 

1. Zamawiający jako Administrator Danych powierza przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jako 

Podmiotowi Przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych) zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia oraz innych 

przepisów, o których mowa w ust. 2.  

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane pracowników Zamawiającego oraz 

dane osób obsługiwanych systemem bibliotecznym SOWASQL (czytelników i opiekunów prawnych 

czytelników). 

5. Powierzone dane przetwarzane będą przez Wykonawcę wyłącznie w celu montażu książkomatu, 

przeprowadzanych prac serwisowych oraz szkolenia pracowników Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich zabezpieczenia 

poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 

art. 32 Rozporządzenia. 

7. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane 

osobowe uzyskane na podstawie regulacji Umowy oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 14 dni. Po 

wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca złoży Zamawiającemu 

pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich danych.  

8. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych oraz o każdym podejrzeniu naruszenia 

ochrony danych osobowych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili uzyskania takich 

informacji, powiadamia Zamawiającego o potencjalnym naruszeniu lub naruszeniu ochrony danych osobowych 

oraz umożliwia Zamawiającemu uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Zamawiającego o 

ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu faktycznego naruszenia.  

9. Zamawiający jako Administrator Danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę jako Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy i Rozporządzenia.  

10. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i z minimum 7 dniowym jego 

uprzedzeniem. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

13. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu 

wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego musi 

mieć formę pisemną pod rygorem nieważności,   

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, 

przepisami Rozporządzenia lub innymi przepisami, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich: 

- postępowaniach, w szczególności administracyjnych lub sądowych, 

- decyzjach administracyjnych i orzeczeniach sądowych 

- planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
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dotyczących danych powierzonych przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Wykonawcy i od współpracujących z nim osób oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 

elektronicznej („dane poufne”). 

17. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie 

będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Wykonawcy w innym celu niż 

wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 

przepisów prawa lub Umowy. 

18. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności 

wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały 

zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, 

przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez obie strony. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy 

niezgodnie z umową lub pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem dostawy przez okres 10 dni w stosunku do 

terminu określonego w § 2 ust. 2. pkt. 2 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej 

przyczyny odbioru przedmiotu umowy. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy: 

 1) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków celem zabezpieczenia 

wykonanej części przedmiotu umowy na własny koszt, a jeżeli tego nie wykona wówczas Zamawiający 

podejmie wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia wykonanego dotychczas przedmiotu umowy, a 

kosztami zabezpieczenia obciąży Wykonawcę (koszty te mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy);  

 2) Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia dokończenia wykonania przedmiotu umowy 

innemu wykonawcy na koszt dotychczasowego Wykonawcy. Wykonawca w takim przypadku udzieli 

Zamawiającemu wszelkich informacji i będzie współpracować z Zamawiającym w celu umożliwienia 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot 

umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U 2020, poz. 2176), która podlega udostępnieniu 

w trybie przedmiotowej ustawy. 
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8. Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

10. Spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby  

Zamawiającego. 

11. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

12. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy  

oraz jeden dla Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

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

 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty z dnia ___________________ , wraz z załącznikami. 

Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo do podpisania umowy dla:______________________________________ 


