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Załącznik nr 4 do SIWZ 

                         NS: ZP.271.13.2018 
 

PROJEKT - UMOWA  

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „PZP” (tj. Dz. U. z  2017 poz. 1579 ze zm.) 
 
w dniu...............2018 roku w Cedrach Wielkich, pomiędzy: 

 
Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M. Płażyńskiego16, 83-020 Cedry 
Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowaną przez: 
Janusza Golińskiego – Wójta Gminy 
Zwanego dalej „Zamawiającym”  
 
a 
 
………………………….... z siedzibą  w ………………………………., ul. ………………………………………………. 
działającą zgodnie z wpisem do ………………………………………., NIP …………………………………., , 
reprezentowaną przez: 
 
1. ……………………………. - ……………………………………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą”  
 
o następującej treści: 
 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie, dostawa  

i montaż tablic informacyjnychna terenie gmin Cedry Wielkie, Nowy Staw i Nowy Dwór 
Gdański z podziałem na zadania: 
1) Zadanie Nr 1 Wykonanie 3 tablic informacyjnych dla projektu ,,Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie gmina Cedry 
Wielkie” 

 
2) Zadanie Nr 2 Wykonanie 5 tablic informacyjnych dla projektu ,,Poprawa efektywności 

energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w 
Gminie Cedry Wielkie”. 
 

3) Zadanie Nr 3 Wykonanie 17 tablic informacyjnych dla projektu ,,Zachowanie 
wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, 
remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na 
terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej 
oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” 

 
2. Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.  
 

 
§ 2 

Przedmiot umowy winien zostać wykonany zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji 
projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącymi  Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-
2020, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej 
umowy.  
 
 



 

 2 

§ 3 
1. Tablice informacyjne należy  zamontować na terenie:  

 
1) Zadanie nr 1. 
a. Szkoła Podstawowa w Giemlicach, Giemlice 1, 83-020 Giemlice, działka nr  10 
b. Centrum rekreacyjno-sportowe w Długim Polu, Długie Pole 49, działka nr 248/5, 
c. Urząd Gminy w Cedrach Wielkich, ul. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie działka 
       nr 495/1 
2) Zadanie nr 2.  
a. Urząd Gminy w Cedrach Wielkich, ul. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie działka 
       nr  495/1 
b. Szkoła Podstawowa w Giemlicach, Giemlice 1, 83-020 Giemlice, działka nr  10 
c. Przedszkole w Trutnowach, ul. Św. Piotra i Pawła 3, 83-020 Trutnowy, działka nr 137 
d. Komunalny budynek mieszkalny w Cedrach Wielkich, ul. Płażyńskiego 18, 
       83-020 Cedry Wielkie, działka nr 325/2 
d. Komunalny budynek mieszkalny w Giemlicach, Giemlice 14, 83-020 Giemlice,  
       działka nr 100 
3) Zadanie nr 3.  
a) domu podcieniowego w Miłocinie – gmina Cedry Wielkie(1 tablica)  
b) rynku Puławskiego i Kościuszki w Nowym Stawie (2 tablice)  
c)    przy kościele p.w. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich (1 tablica) 
d)    przy kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach w gminie Cedry Wielkie (1 tablica) 
e)  przy kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku  w gminie Cedry Wielkie   

(1 tablica) 
f)    przy kościele p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trutnowach w gminie Cedry Wielkie (1 tablica) 
g)  przy kościele p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie w gminie Nowy Dwór Gdański  

(1 tablica) 
h)   przed mostem zwodzonym na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim (1 tablica) 
i)  przy śluzie w Marzęcinie w Gmina Nowy Dwór Gdański  

(1 tablica) 
j)  na cmentarzach mennonickich w Orłowie, Żelichowie, Różewie, Marynowach na terenie gminy 

Nowy Dwór Gdański (4 tablice), 
k)  przy kościele p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Świerkach w gminie Nowy Staw (1 tablica) 
l)  przy kościele  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Myszewie w gminie Nowy Staw (1 tablica) 
ł)  przy domu podcieniowym w Żelichowie w gminie w Nowym Dworze Gdańskim (1 tablica) 

2. Dokładną lokalizację montażu tablic należy ustalić z:  
1) Gminą Cedry Wielkie  z siedzibą w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry 
Wielkie, osoba do kontaktu: Iwona Wojtasik tel. 58 692 20 38 (dotyczy: zadania nr 1, 2, i 3 poz. 
a, c, d, e, f,  wskazanych w ust. 1). 
2) Gminą Nowy Staw  z siedzibą w Nowym Stawie, ul. Gen. Józefa Bema 1, 82-300 Nowy Staw 
osoba do kontaktu: Anna Uzdowska tel. 55 271 51 00 wew. 31 (dotyczy zadania nr 3 poz. b, k, l   
wskazanych w ust. 1). 
3) Gminą Nowy Dwór Gdański z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 
Nowy Dwór Gdański osoba do kontaktu: Beata Rembowska tel. 55 247 24 01 (dotyczy zadania nr 
3  poz. g, h, i, j wskazanych w ust. 1). 
4) Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „OPITZ” Beata Opitz  z siedzibą w Nowym Dworze 
Gdańskim, ul. Sikorskiego 26A, 82-100 Nowy Dwór Gdański osoba do  kontaktu:  Beata  Opitz 
telefon: 660 758 679 (dotyczy zadania nr 3  poz. ł wskazanej w ust 1.) 

3. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze wad 
jakościowych dostarczonego towaru, wad ukrytych towaru lub w przypadku uszkodzenia towaru. 

4. Reklamacja będzie składana telefonicznie lub faksem ………………………..…………………………….             
i każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez Wykonawcę. 

5. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający jakichkolwiek wymogów określonych § 1 i §2 a także 
mający braki, wady i uszkodzenia, o których mowa  w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

6. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone 

Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 
7. Napisy, znaki i logotypy umieszczone na tablicy powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny. 

Tablica powinna być odporna na warunki atmosferyczne. Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonywania korekt w treści umieszczonej na tablicy na prośbę Zamawiającego.  
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8. Przed wykonaniem tablicy i konstrukcji wsporczej Wykonawca prześle drogą elektroniczną projekt 
graficzny tablicy do uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego na adres e-mail: 
iwona.wojtasik@cedry-wielkie.pl  

9. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest………………… tel. 
………………………………………, adres poczty elektronicznej………………….. 

§ 4 
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: 

1) Dla zadania nr 1  od dnia podpisania umowy do dnia ……………………….. r. 
2) Dla zadania nr 2  od dnia podpisania umowy do dnia ……………………….. r. 
3) Dla zadania nr 3  od dnia podpisania umowy do dnia ……………………….. r. 

przez co Strony rozumieją podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń.  

 
§ 5 

1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli 
Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 10 dni 
kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 3 ust. 4, 5 ze skutkami 
określonymi w § 11 ust. 4 umowy. 

2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli 
Wykonawca nie zrealizuje umowy w terminie ze skutkiem, o którym mowa w  § 11 ust. 4 umowy. 

 
§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie: 
1) Zadanie nr 1: w kwocie netto …………………….. + 23% VAT, co stanowi kwotę 

brutto:………………………..(słownie: ……………………………………………). Podstawą 
wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez 
Zamawiającego.  

2) Zadanie nr 2: w kwocie netto …………………….. + 23% VAT, co stanowi kwotę 
brutto:………………………..(słownie: ……………………………………………). Podstawą 
wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez 
Zamawiającego.  

3) Zadanie nr 3: w kwocie netto …………………….. + 23% VAT, co stanowi kwotę 
brutto:………………………..(słownie: ……………………………………………). Podstawą wystawienia 
faktury VAT będzie protokół odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez Zamawiającego. 

 
2. Faktury VAT należy wystawić na Gminę Cedry Wielkie,  odpowiednio po zakończeniu zadań nr 1, 

2 i 3.  
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, uwzględnia opracowanie projektu graficznego  tablicy, 

wykonanie, dostawę i  montaż przedmiotu umowy do miejsc, które zostaną wskazane przez  
osoby wskazane w § 3 ust. 2 oraz nabycie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 
14 umowy. 

4. Wskazana w ust. 1 powyżej wartość przedmiotu umowy dla zadania nr 1,2 i 3 wyczerpuje 
wszelkie zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne na konto bankowe Wykonawcy o numerze 
………………. prowadzone w …………………………... 

6. Waloryzacji wynagrodzenia w związku z rzeczywistą inflacją lub jakimikolwiek zmianami 
czynników cenotwórczych nie przewiduje się. 

7. Zapłata wynagrodzenia uregulowana zostanie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany będzie przy udziale podwykonawców (w tym 

również dalszych podwykonawców), na podstawie przedłożonej Zamawiającemu kopii umowy                
o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez 
Wykonawcę Zamawiającemu (najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy) oryginału dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom                       
i dalszym podwykonawcom wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
kopiami opłaconych rachunków lub faktur i protokołów odbioru dostaw lub usług pomiędzy 
Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych 

mailto:iwona.wojtasik@cedry-wielkie.pl
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protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

10. W przypadku nie dostarczenia dowodów, o których mowa w ust. 9 Zamawiający wstrzyma 
wypłatę należnego wynagrodzenia za dostawy w części równej sumie kwot wynikających                       
z nieprzedstawionych oryginałów dowodów zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 11. W takim 
przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu późniejszego otrzymania wynagrodzenia. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę   
o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

12. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy w terminie 10 dni 
kalendarzowych zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,               
o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia                              
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości umowy stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) nie stosowania odmów dostaw towarów objętych niniejszą umową, w przypadku ewentualnego 

wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 45 dni ponad termin określony w ust. 7; 
2) nie dokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń Zamawiającego, bez jego zgody,              

a także nie zawierania umów poręczenia za zapłatę należności przez Zamawiającego oraz innych 
umów podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia wierzytelności należnej od Zamawiającego 
na osoby trzecie, pod rygorem nieważności. 

§ 7 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Przedmiot umowy niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy, 
niniejszą umową oraz złożonym przez Zamawiającego zamówieniem, zostanie zwrócony 
Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Wykonawca będzie wówczas zobowiązany dostarczyć w ciągu 3 
dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego w przedmiocie niezgodności towaru, 
towar wolny od wad na własny koszt i ryzyko.  

2. Przedmiot umowy dostarczony w ilości mniejszej aniżeli ta podana w zamówieniu, zostanie 
uzupełniony przez Wykonawcę w ciągu 10 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia 
Zamawiającego w przedmiocie niezgodności towaru z zamówieniem. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia którego przedmiotem są 

dostawy lub usługi, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiązek nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo, którego przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy wskazanej w § 6 ust. 1 umowy. Jeżeli termin 
zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin określony ust. 3 niniejszej 
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umowy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej 

2. W przypadku zmiany do umów o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu kopii tych umów poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, z zastrzeżeniem, że termin 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być późniejszy, niż 
termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego.  

4. Zlecenie wykonania części dostawy Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie dostawy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego 
oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 
w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 
pracowników.  

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni zawiadomić na 
piśmie zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umów                                    
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

 
§ 9 

Odbiory 
1. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać należytego, ponownego wykonania 
przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru każdorazowo będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad.  

3. W razie niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może po bezskutecznym 
wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania umowy, od umowy odstąpić lub zlecić jej 
wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko i na koszt Wykonawcy bez konieczności żądania 
sądowego upoważnienia. 
 

§ 10 
Rękojmia i Gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość rzeczy stanowiących przedmiot umowy. 
2. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne na przedmiot umowy na okres zgodny 

ze wskazanym w ofercie. Bieg terminów dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi 
rozpoczyna się od dnia wydania całości przedmiotu umowy Zamawiającemu bez wad i podpisania 
stosownego protokołu potwierdzającego przyjęcie przedmiotu dostawy i jego montaż bez 
zastrzeżeń. 

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad fizycznych w przedmiocie umowy, Zamawiający 
zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o powyższym, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 
kalendarzowych dni od powiadomienia o wadach do usunięcia wady fizycznej rzeczy, zapewnienia 
prawidłowego działania rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminie wskazanym                 
w ust. 2 powyżej, jeżeli wadę zgłosił przed upływem tego terminu. 

5. Wezwanie do usunięcia wad następuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po którego 
bezskutecznym upływie Zamawiający jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt                    

i ryzyko Wykonawcy usunąć wadę własnym staraniem lub na koszt i ryzyko Wykonawcy zlecić jej 
usunięcie wykonawcy zastępczemu. Usunięcie wad przez Wykonawcę lub osoby trzecie nie 
wyklucza ani nie ogranicza zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi do świadczeń 
naprawczych w okresie gwarancji lub rękojmi. Powyższe nie narusza dalej idących ustawowych 
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roszczeń z tytułu rękojmi, w szczególności o zmniejszenie wynagrodzenia, oraz roszczeń 
odszkodowawczych Zamawiającego. 

6. Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawcę jego 
zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie złoży 
Zamawiającemu w terminie 2 dni od daty ostatniego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, 
nieodwołalną ofertę cesji jego roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do 
podwykonawców i dostawców. Ofertę taką Zamawiający może przyjąć jako pisemne oświadczenie 
Wykonawcy wobec konkretnych podwykonawców lub dostawców albo wobec wszystkich 
podwykonawców lub dostawców.   

7. Zamawiający zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

 
 

§ 11 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej dostawy bądź 
odmowy dostawy w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia ponad termin określony w § 4 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru 
wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej w § 6 ust. 1  za 
każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 4 umowy. 

3. W przypadku opóźnienia w wymianie towaru na wolny od wad przekraczającej 10 dni 
kalendarzowych Zamawiający, niezależnie od uprawnień do kar umownych, o których mowa w ust 
1 i ust 2 ma ponadto prawo, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy dokonać zakupu 
przedmiotu umowy na rynku bez konieczności żądania sądowego upoważnienia i odmówić 
przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary 
umownej w wysokości ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a 
cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości  brutto 
określonej w § 6  ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku rozwiązania umowy przez 
Zamawiającego  na podstawie  § 5 ust. 1, 2 umowy. 

5. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto ustalonego w § 6 ust 1 umowy. 

6. Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
500,00 złotych brutto za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany. 

7. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną                             
w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę. 

8. Za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia                    
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% należnego 
im wynagrodzenia brutto. 

9. Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo                        
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 złotych brutto. 

10. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 
ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.  

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia wad trwałych w przedmiocie umowy, 
w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara umowna wyniesie 30% 
wartości brutto zakwestionowanego elementu. 

12. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy i jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 
14. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania jej zapłaty przelewem 

na rachunek bankowy wskazany w tymże żądaniu. 
 

§ 12 
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Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od całej lub niewykonanej części umowy, w przypadkach, gdy: 

a) Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z podwykonawcami, 
b) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości, 
c) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie. 
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o 
okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy 
przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część robót. 

3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji dostawy  

w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia dostarczonej części przedmiotu umowy.                     
W zaistniałej sytuacji strony dokonają protokolarnej inwentaryzacji stanu zaawansowania 
dostawy, która będzie stanowiła podstawę do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 13 

Zmiany postanowień umowy 
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:  
a) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia dostawy przez Zamawiającego; 
b) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie, w szczególności 

burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna 
wypowiedziana lub nie, zamieszki, działania wroga, sabotaż, inwazję, ograniczenia wynikające 
z kwarantanny, strajki, lock - outy, działania władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona 
wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności 
siły wyższej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły 
wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie 
jak określono powyżej. 

c) w przypadku wstrzymania realizacji dostawy ze względu na okoliczności niemożliwe do 
przewidzenia w momencie zawierania umowy; 

d) W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie posiadał  środków na zapłatę wynagrodzenia dla 
Wykonawcy przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury z powodu nie otrzymania środków finansowych od partnerów projektu w terminie lub 
braku środków finansowych na rachunku Zamawiającego z przeznaczeniem na realizację tego 
zamówienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres nie 
dłuższy niż 30 kolejnych dni.  

II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez 
ustawodawcę. 

III. Inne zmiany 
a) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji dostawy,  
b) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, 
c) wprowadzenie do realizowanej umowy podwykonawcy nie wskazanego w ofercie. 

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną – organizacyjną 
umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych 
do kontaktów między stronami. 

3. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. I nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego 
do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.  
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§ 14 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą na zasadzie wyłączności autorskie prawa 

majątkowe do sporządzonych w związku z realizacją Przedmiotu umowy utworów, które stanowiły 

będą utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) i ich fragmentów, w tym prawa 

do korzystania z nich oraz dysponowania nimi, nieograniczone w żaden sposób, w szczególności w 

zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, ani możliwości rozporządzania nimi bez zgody osób 

trzecich oraz że prawa te będą wolne od roszczeń osób trzecich. 

2. Jeżeli uwagi (wytyczne) Zamawiającego stanowić będą twórczy wkład w sporządzenie Utworów 

bądź ich fragmentów, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługiwać będą prawa autorskie wspólnie, 

przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiającego decydować będzie fakt 

wykorzystania jego uwag (wytycznych) na którymkolwiek etapie prac związanych z realizacją 

niniejszej Umowy. W takim przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu będą mieć 

odpowiednio zastosowanie do udziału, jaki przysługuje w Utworach bądź ich fragmentach 

Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, iż z chwilą odbioru Utworów bądź ich fragmentów, Zamawiający nabywa w 

ramach wynagrodzenia przewidzianego umową wyłączne autorskie prawa majątkowe do 

korzystania i rozporządzania prawami do Utworów i/lub ich fragmentów, w tym zależne prawa 

autorskie, na pełen czas trwania tych praw, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 

wszelkich istniejących w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym także 

określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

a w szczególności do: 

a) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworów i ich fragmentów bez zgody 

Wykonawcy w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,  

w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub innego 

urządzenia, umieszczania na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub 

zapisie, 

b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworów i ich fragmentów 

na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 

c) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację naziemną 

oraz za pośrednictwem satelity, 

d) wprowadzania Utworów i ich fragmentów do obrotu, najmu lub użyczenia Utworów i ich 

fragmentów, zarówno pod tytułem darmym, jak i odpłatnie, bez względu na charakter użytku, 

e) publicznego udostępniania (rozpowszechniania) Utworów i ich fragmentów w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności 

poprzez wprowadzanie zapisu do pamięci komputera, multiplikacji tego zapisu techniką cyfrową  

w sieciach komputerowych bez względu na ilość serwerów, w tym eksploatacji w sieciach 

komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczególności w Internecie, 

f) wykorzystanie Utworów i ich fragmentów dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub 

identyfikacji Zamawiającego, 

g) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego,  

h) w przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie 

chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 30 dni od otrzymania żądania od 

Zamawiającego, wyrazić pisemną zgodę na bezpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych 

do korzystania i rozporządzania prawami do Utworów i ich fragmentów, w tym autorskiego prawa 

zależnego, na tych polach na Zamawiającego, na pełen czas trwania takich praw i bez 

jakichkolwiek ograniczeń.  

4. W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub jej nie wyrażenia w terminie wskazanym w ust. 3h) 

powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w 

wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto. W przypadku odmowy lub niedotrzymania 
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terminu do udzielenia zgody, Zamawiający będzie również uprawniony do żądania wydania przez 

właściwy sąd orzeczenia zastępującego oświadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia 

odszkodowania w pełnym zakresie. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 

szkód jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewłaściwym wykonaniem przez 

Wykonawcę niniejszej umowy, będących konsekwencją naruszenia praw autorskich osób trzecich 

lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, rozumianych w szczególności, jako 

szkoda bezpośrednia lub pośrednia, a w szczególności w razie skierowania przeciwko 

Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, 

lub innych praw własności intelektualnej. 

6. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej 

praw do utworów bądź ich fragmentów, Wykonawca zwolni Zamawiającego od 

odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu 

po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie 

wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia 

lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody 

w pełnej wysokości. 

7. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu oraz jego doradcom przysługuje prawo 

dokonywania zmian w utworach objętych przedmiotem niniejszej umowy i ich fragmentach 

potrzebnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej umowy i w tym 

zakresie Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo wykonywania autorskich praw 

zależnych do utworów objętych przedmiotem niniejszej umowy i ich fragmentów bez 

konieczności zapłaty odrębnego wynagrodzenia. 

 
§ 15 

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
„PZP”. 

§ 16 
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 17 
1.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3.Integralną część umowy stanowią: 
1) Załącznik nr 1 - Wytyczne Zamawiającego dotyczące koniecznych elementów tablic 

informacyjnych 
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………………………………….. 
3) SIWZ 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: 
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