
                                                   

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019 r.) pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration  
of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza 

ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce".  Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część 2 – wzór umowy  

  

„Dostawa i montaż urządzenia do monitoringu wędrówek ryb na przepławce Kamienna na rzece Drawie przeznaczonego do automatycznego liczenia 

ryb wraz z możliwością oznaczenia gatunku, płci, rozmiaru, terminu wędrówki i jego kierunku (góra, dół)”  w ramach działania D.3” 

 

UMOWA Nr ………/LIFEDrawaPL/2019 

Zawarta w dniu ….-.....- 2019 roku w Szczecinie, pomiędzy   

Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, mającą siedzibę przy ul. Teofila Firlika 
20, 71-637 Szczecin, NIP 851-307-35-63, REGON 320-590-577 

reprezentowaną przez P.O. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – Aleksandrę Stodulną  

zwaną dalej Zamawiającym, 

a .............................................................................. 

z siedzibą w ................................................................................................................. 

zarejestrowaną w …………… pod nr ............ ................, NIP ……………….., REGON  

reprezentowanym przez:  

...........................................................................,  

zwanym dalej Wykonawcą, 

wspólnie zwanymi Stronami 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia  
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.) w ramach Projektu: 
LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019r.) pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and 
restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” „Czynna ochrona siedlisk włosienniczników i 
udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, Projekt współfinansowany przez Komisję 
Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW),  

zawarta została umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania: „Dostawę i montaż urządzenia do monitoringu 
wędrówek ryb na przepławce Kamienna na rzece Drawie przeznaczonego do automatycznego 
liczenia ryb wraz z możliwością oznaczenia gatunku, płci, rozmiaru, terminu wędrówki i jego 
kierunku (góra, dół)”  (dalej: „przedmiot umowy”). 

2. Przedmiot umowy został określony w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia. 
3. Miejsce montażu: Kamienna- przepławka. 
4. Z dostawy oraz z montażu zostanie podpisany protokół zdawczo odbiorczy oraz protokół odbioru przedmiotu 

umowy.  
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń co do jego zakresu 

oraz, że uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia. 
6. W razie sprzeczności pomiędzy informacjami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że wykonawca uwzględnił 

w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym 
odpowiedzi na pytania i zmiany treści przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
„SIWZ”. 

§ 2 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony i zamontowany w  terminie 8 tygodni od 
daty podpisania umowy tj. do dnia………………………..2019 roku.  

2. Dostarczone urządzenie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym zniszczeniem i dekompletacją.  
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§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wykonawcy 
wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego na podstawie oferty wykonawcy: 

a. za dostawę urządzenia do monitoringu wędrówek ryb - do kwoty …. zł brutto (słownie: ……….... 
złotych …/00) wraz z podatkiem od towarów i usług. 

b. za montaż urządzenia do monitoringu wędrówek ryb - do kwoty …. zł brutto (słownie: ……….... 
złotych …/00) wraz z podatkiem od towarów i usług. 

             tj. razem: ………do kwoty …. zł brutto (słownie: ……….... złotych …/00) wraz z podatkiem od towarów i 
usług. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym wszelkie opłaty, w szczególności podatki, cła i inne należności, ryzyko wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne, po wykonaniu każdej z dwóch czynności tj. po dostawie oraz po montażu 
przedmiotu umowy, na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, w terminie 30 dni od daty 
doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku wraz z protokołami, o których 
mowa w § 1 ust. 4. 

4. Wszelkie płatności na podstawie niniejszej umowy będą dokonywane przez Zamawiającego na rachunek 
bankowy Wykonawcy o nr: …………………………………. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w doręczonej fakturze VAT/rachunku, termin zapłaty 
wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym wykonawca usunie stwierdzone nieprawidłowości. 

6. Obowiązujący podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
7. Strony ustalają, iż za dzień zapłaty będą traktować dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 
8. Strony ustalają, iż zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne  

od wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne, przy czym potrącenie 
umowne nie ogranicza w żaden sposób prawa zamawiającego do potrącenia ustawowego. 

9. Wykonawca nie może, bez zgody zamawiającego, zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych  
w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

10. W przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
do faktury VAT/rachunku oświadczenia podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań wykonawcy 
wobec podwykonawcy. 

11. Dane Zamawiającego do wystawienia faktury: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie,  
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, NIP:8513073563 

12. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę muszą zawierać zapis, wyraźne odniesienie do projektu 
LIFE+ (tj, numer - LIFE13 NAT/PL/000009 i tytuł lub skrócony tytuł projektu - LIFEDrawaPL).  

13. Wszystkie faktury wystawiane przez  Wykonawcę muszą być na tyle szczegółowe, aby można było 
zidentyfikować poszczególne elementy w ramach dostawy (tj. aby zawierały przejrzysty opis i koszt każdego 
elementu).  

14. Niezależnym od Stron warunkiem przekazania środków z tytułu wynagrodzenia jest dostępność środków  
w planie finansowym Zamawiającego, zależnych od transferów dokonanych przez Unię Europejską oraz 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej. 

15. Jeżeli płatność w postaci zaliczki z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej wynikająca z umowy o przyznanie dotacji, LIFE13 NAT/PL/000009: Active protection  
of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna 
ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce/,  
nie wpłynie na konto Zamawiającego w terminie umożliwiającym dochowanie terminu zapłaty 
wynagrodzenia o którym mowa w § 3 pkt. 2 wypłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia Uruchomienia 
rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie powyższego zadania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 4 

1. Przedstawicielem zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie: …….…. numer tel. ………………, 
adres e-mail: ……………………… lub inna osoba upoważniona przez zamawiającego. 

2. Przedstawicielem wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie: …, numer tel. ..., adres e-mail: … 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi lub przy pomocy 
podwykonawców, za których działania lub zaniechania działań ponosi pełną odpowiedzialność. 

2. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, na realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę/podwykonawców. Zamawiający 
wyrazi zgodę bądź wniesie sprzeciw w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. 

3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków 
wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca do składanej faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o wyłącznym wykonywaniu prac 
siłami własnymi lub informację o podwykonawcach, których prace zostały objęte składaną fakturą, wraz 
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z wartością tych prac. Przy składaniu faktury wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia swoich 
podwykonawców i ich dalszych podwykonawców, o uregulowaniu zobowiązań finansowych za wykonane 
prace, objęte dotychczasowymi fakturami. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatność faktury wykonawcy, 

do czasu złożenia powyższych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca 
ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez zamawiającego, z powodu nie dołączenia do 
faktury w/w oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że w wypadku, gdyby zamawiający został zobowiązany do uiszczenia na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy od wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się zwolnić zamawiającego z 
obowiązku świadczenia, płacąc odpowiednią kwotę na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W 
wypadku natomiast, gdyby zamawiający uiścił na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotę 
wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od wykonawcy, wówczas 
wykonawca zobowiązuje się do zwrotu zamawiającemu całej tej kwoty, nie później niż w terminie 7 dni 
od otrzymania wezwania, a to pod rygorem pomniejszenia wynagrodzenia wykonawcy o tę kwotę, 
ewentualnie dochodzenia wskazanych roszczeń na drodze sądowej - w tym przypadku zamawiającego nie 
obciążają odsetki ustawowe wynikające z zawartych umów. 
 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy 
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w SIWZ. 

2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się należycie wykonać niniejszą umowę oraz że wykona przedmiot 
umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: 
a. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 t.j.), 
b. ustawą z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1476 t.j.)  

wraz z aktami wykonawczymi. 
3. Do obowiązków wykonawcy (realizowanych na koszt wykonawcy) należy, w szczególności: 

a. dostarczenie fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 roku, pozbawionych wad, 
elementów stanowiących przedmiot umowy; 

b. instalacja urządzenia w przepławce; 
c. dostarczenie niezbędnej dokumentacji w tym instrukcji obsługi w języku polskim i karty gwarancyjnej 

(w jęz. polskim); 
d. przeprowadzenie szkolenia z obsługi przedmiotu umowy; 
e. termin dostawy po wcześniejszym ustaleniu z zamawiającym po zaakceptowaniu projektu krat i 

instalacji urządzenia przez właściciela przepławki (Energa Wytwarzanie sp. z o.o.) i Zamawiającego; 
f. uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji; 
g. pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu oraz jakości i terminowości wykonywanych prac. 
5. Wykonawca jest zobowiązany informować zamawiającego niezwłocznie o zagrożeniach, które mogą mieć 

wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz do współdziałania z zamawiającym przy opracowywaniu 
przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez 
zgody zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może udostępniać nikomu wiadomości i informacji powziętych przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, 
handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej strony, niezależnie od formy przekazania tych 
informacji i ich źródła,  
o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne. 
 

§ 7 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5 % Ceny 
ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w 
tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70 % Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. 
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7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca 30% 
wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie 
później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy 
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w Umowie.  

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i ust. 7 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nie 

12. należytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

13. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 

ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 
później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 
Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 
dotychczasowe Zabezpieczenie. 

15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu 
danej części Zabezpieczenia. 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w trybie 
natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, w 
szczególności gdy: 
a. wykonawca zaprzestał realizacji umowy nie kontynuował wykonywania przedmiotu umowy, pomimo 

wezwania zamawiającego lub osoby upoważnionej przez zamawiającego (w szczególności wezwania 
przekazanego za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub telefonicznie) przez okres co najmniej 7 dni; 

b. wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z niniejszą umową: 
c. wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody zamawiającego; 
d. nastąpi zajęcie majątku wykonawcy lub zostanie on postawiony w stan likwidacji; 
e. w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane 

prace, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do zamawiającego z tego tytułu. 
3. Odstąpienie od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 może być dokonane w terminie 90 dni od powzięcia 

przez Zamawiającego informacji o ich wystąpieniu. 
 

§ 9 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, zamawiający: 
a. może naliczyć karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, 

w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, z przyczyn o których mowa w § 8, oraz w 
przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy z powodu innych okoliczności, za które 
odpowiada wykonawca; 

b. może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1, 

w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do któregokolowiek z terminów,  
o których mowa w §2 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, oraz w przypadku zwłoki w usunięciu wad 
lub błędów stwierdzonych przy odbiorze za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do dnia 
wskazanego na usunięcie wad lub błędów; 

c. może naliczyć karę umowną w wysokości 200 zł, w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek, 
o których mowa w § 10 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do dnia wskazanego  
na usunięcie wad lub usterek; 

d. naliczy karę umowną w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1000 zł za każde zdarzenie. 

2. Kary umowne sumują się i wzajemnie się nie wykluczają i mogą być potrącone przez zamawiającego 
z wynagrodzenia wykonawcy, bez jego dodatkowej zgody. 

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania do jej zapłaty. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

5. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych naliczonych do dnia 

odstąpienia. 
6. Kary umowne stają się wymagalne w dniu zaistnienia podstaw do ich naliczenia. 
7. Maksymalna łączna suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. b-d nie może przekroczyć 

kwoty stanowiącej 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 
 

§ 10 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres …………..miesięcy, licząc 
od daty wykonania przedmiotu umowy (od dnia odbioru zamontowanego przedmiotu umowy). 

2. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad i usterek 
(naprawy, serwisu) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie ……………………( czas podany w ofercie ) 
licząc od daty przekazania przez zamawiającego informacji o wadach (reklamacji) w formie pisemnej, 
faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na dłuższy termin. 

3. Na rozpatrzenie reklamacji wykonawca ma 24 godziny. 
4. Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację / zgłoszenie w ciągu 24 godzin od jej przekazania 

przyjmuje się za uznanie reklamacji. Termin ten ulega zawieszeniu w dniu ustawowo wolne od pracy oraz w 
soboty. 

5. Gwarancja obejmuje uprawnienie zamawiającego do żądania naprawy lub wymiany na nowe 
poszczególnych elementów przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować wymienione elementy przedmiotu umowy na własny 
koszt i ryzyko w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 

7. W przypadku co najmniej trzykrotnej naprawy sprzętu lub w przypadku stwierdzenia jego wady ukrytej, 
nienadającej się do naprawy i uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wykonawca w terminie 50 dni od daty przekazania reklamacji zobowiązany jest do jego 
wymiany na nowy sprzęt, pozbawiony wad, o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w SIWZ. 

8. W przypadkach uzasadnionych technicznie, wykazanych przez wykonawcę, jeżeli usunięcie wad wymaga 
dłuższego czasu, zamawiający wyznaczy dłuższy termin na ich usunięcie, po uprzedniej ocenie technicznej. 

9. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

10. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad i usterek. 
11. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie objętym gwarancją, 

jeżeli zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji. 
12. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z warunków zawartej umowy, to zamawiający 

może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko (odpowiedzialność) wykonawcy. 
13. Dokumenty gwarancyjne, certyfikaty, instrukcje obsługi, dotyczące elementów przedmiotu umowy, 

sporządzone w języku polskim, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu dostawy. 
14. Jeżeli okresy gwarancji na elementy przedmiotu umowy, udzielane przez ich producentów, są dłuższe niż 

gwarancja udzielona przez wykonawcę, wykonawca zobowiązuje się przekazać cesję gwarancji 
zamawiającemu na pozostały okres gwarancji udzielony przez producenta tych elementów. 

15. Zamawiający ma prawo wyboru w korzystaniu z gwarancji udzielonej przez wykonawcę lub przez 
producenta urządzenia. 

16. W przypadku sprzeczności postanowień gwarancji udzielonych w karcie gwarancyjnej z warunkami niniejszej 
umowy, pierwszeństwo mają postanowienia wynikające z niniejszej umowy. 
 

§ 11 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas lub w związku  
z wykonywaniem przedmiotu umowy przez wykonawcę. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną z tytułu zdarzeń losowych oraz z tytułu szkód 
wyrządzonych osobom lub w mieniu osób trzecich, powstałych podczas, w związku lub przy okazji 
wykonywania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania z tego tytułu w pełnej 
wysokości. 

3. W przypadku powstania sporu w związku z ww. szkodami wykonawca zobowiązuje się wejść w miejsce 
zamawiającego w toczący się spór i sam pokryć ewentualne szkody wobec osób trzecich. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzonych 
prac. 

 

§ 12 

Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd 

powszechny, właściwy miejscowo dla zamawiającego. 

§ 13 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Pzp, ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz odpowiednie przepisy ustaw wskazanych w umowie. 

§ 14 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany terminu realizacji dostawy lub terminu montażu 

przedmiotu umowy w przypadku: 
a. Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym np. wysokiego stanu wód 

uniemożliwiającego realizację przedmiotu umowy, 
b. Przedłużenia terminu zakończeniu budowy przepławki Kamienna, 
c. Wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub innych podmiotów, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
d. Braku dostępności zaoferowanego przedmiotu umowy na rynku polskim 
e. Wystąpienia siły wyższej 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany przedmiotu umowy  w przypadku braku dostępności 
zaoferowanego przedmiotu umowy na rynku polskim, pod warunkiem, że Wykonawcy dostarczy 
Zamawiającemu przedmiot umowy o co najmniej równych lub lepszych parametrach niż określone w ofercie. 
 

§ 15 

1. Wszelkie doręczenia winny być dokonywane na adresy wskazane w niniejszej umowie. W przypadku zmiany 
adresu strona winna poinformować drugą ze stron w terminie 5 dni od dokonania tej zmiany, pod rygorem 
doręczania korespondencji pod ostatni znany adres ze skutkiem doręczenia w razie zwrotu niepodjętej 
korespondencji. Powyższe odnosi się również do adresów poczty elektronicznej oraz do numerów telefonów i 
faksów wskazanych w ofercie wykonawcy złożonej w przetargu. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta wykonawcy złożona 
w przetargu. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 
 

 Zamawiający            Wykonawca 


