
                                                                                                             załącznik nr 3 do SIWZ 

                        

U M O WA    Nr ………………  
                                                 

zawarta w dniu …………………..2020 r.   pomiędzy: 

 

Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego  

w Lubinie ul. Krupińskiego 45, NIP 692-02-12-028, REGON 004041906, zwaną dalej 

„ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowaną przez: 

1. Prezesa Zarządu   - Tomasza Sobeckiego  

2. Członka Zarządu   - Grażynę Klim  

a  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w …………………………………………..… 

NIP……………….……………………., 

REGON……………………………………,KRS……………….………………………… 

 

zwaną dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez : 

 

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

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

 

Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie  
z „Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązującym  
w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej im. Wyżykowskiego w Lubinie. 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Na podstawie decyzji Zarządu z dnia ………….. protokół nr ………. oraz w oparciu  
o przeprowadzony przetarg z dnia …………. , ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA 
przyjmuje do wykonania zakres dostaw i usług zgodnie z przedmiotem zamówienia 
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze złożoną ofertą 
przetargową z dnia……………., które stanowią integralną część niniejszej umowy.  

2. Na zakres dostaw i usług składają się 3 Zadania:  
ZADANIE 1  Wymiana wraz z dostawą wodomierzy mieszkaniowych wody ciepłej  
i zimnej na zasobach SMLW z modułami do zdalnego odczytu drogą radiową 
polegająca na:  
a) demontażu  wodomierzy w mieszkaniach - 6396 sztuk i  montaż  nowych 

wodomierzy  
b) wstawienie zaworów zwrotnych 
c) oplombowanie plombami numerycznymi 
d) sporządzenie protokołu legalizacyjnego 
ZADANIE 2     Dostawa i montaż wodomierzy zw w węzłach cieplnych — 60 sztuk, 
oraz wodomierzy zw w komórkach technicznych (podliczniki wieżowce) 4 szt.   
a) demontażu  wodomierzy i montaż nowych 
b) wstawienie zaworów zwrotnych 
c) oplombowanie plombami numerycznymi 
d) sporządzenie protokołu legalizacyjnego 
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ZADANIE 3  Dostawa dwóch zestawów wraz z oprogramowaniem do zdalnego odczytu 
poboru wody w/w   wodomierzy wraz z ewidencją umożliwiającą rozliczenie danego 
lokalu (budynku). 

a) dostawa zestawów do zdalnego odczytu poboru wody wraz z licencją. 
b) przeszkolenie minimum 2 pracowników Zamawiającego, którzy dokonywać 

będą zdalnych odczytów. 
c) wykonanie kontrolnego odczytu po dokonaniu wymiany wodomierzy 
d) dostawa oprogramowania do odczytu poboru wody oraz jego instalacja na 

komputerze Zamawiającego wraz z przeszkoleniem z obsługi systemu minimum 
2 pracowników Zamawiającego. 

e) podpisanie umowy licencyjnej na program zdalnego odczytu poboru wody. 
f) podpisanie protokołów szkolenia pracowników Zamawiającego, o których mowa 

w lit. b i d.  

  
 
 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia oraz warunki jego realizacji określa 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
 

§ 2 
 

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 
1. Oferta Wykonawcy. 
2. Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego. 
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. Harmonogram wykonywania prac. 

 
§ 3 

 
1. W zakresie demontażu istniejących wodomierzy i montażu nowych wodomierzy                         

w mieszkaniach użytkowników lokali Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 
szczególnej staranności i dbałości o mienie użytkowników.  

2. W przypadku uszkodzenia mienia użytkownika lokalu lub powstania jakiejkolwiek innej 
szkody Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tego tytułu.  

3. Zdemontowane wodomierze Wykonawca zobowiązany jest przechowywać, wraz  
z protokołami legalizacyjnymi, w sposób umożliwiający kontrolę ich wskazań przez okres 
30 dni od dnia odbioru końcowego. 

 
§ 4 

  
Ustala się minimalne wymagania dotyczące montażu: 
     1/ prace należy wykonywać starannie, zgodnie z harmonogramem, w sposób i w godzinach 

jak najmniej uciążliwy dla użytkowników lokali,  
    2/ przed przystąpieniem do wykonania prac montażowych Wykonawca przekaże 

użytkownikom lokali informacje o terminie wymiany wodomierzy, 
    3/   sporządzenie protokołów legalizacyjnych wodomierzy zawierających: 

a) nr fabryczny wodomierza, 
b) fakt jego zaplombowania, 
c) stan początkowy, 
d) potwierdzenie wykonania prac w danym lokalu poprzez złożenie czytelnego 

podpisu przez użytkownika lokalu, 
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§ 5 

 Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania bieżącej pieczy nad udzieloną Wykonawcy 
licencją oraz udzielania Zamawiającemu pomocy w przypadku problemów z działaniem 
systemu zdalnego odczytu poboru wody.  

  
 

§ 6 
1. Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości terminowe 

wykonanie przedmiotu Umowy oraz za zgodność z Polskimi Normami i obowiązującymi w 
Polsce przepisami oraz sztuką budowlaną. 

2. Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonania robót 
przewidzianych niniejszą Umową. Pracownicy będą nosili identyfikatory oraz przedstawią 
się i przekażą wizytówkę firmową na każde żądanie mieszkańców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o każdym 
przypadku oraz przyczynie braku możliwości wejścia do lokali w celu wymiany 
wodomierza. 

 
 

§ 7 
 

1. Przed przystąpieniem i w związku z wykonaniem czynności będących przedmiotem 
niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
1/ sporządzenia harmonogramu prowadzenia prac w terminie 7 dni przed rozpoczęciem 
robót i przedłożenia go Zamawiającemu. 

     2/ poinformowania mieszkańców danego budynku (poprzez wywieszenie ogłoszeń 
         na klatkach schodowych) o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem, 
     3/ prowadzenia prac w dni powszednie, w godzinach 800— 2000, 
     4/ powiadomienia użytkowników lokali nieobecnych w czasie prowadzenia robót o nowym 

terminie demontażu i montażu wodomierzy. 
2. Wszystkie druki (protokoły montażu, ogłoszenia, powiadomienia itp.), Wykonawca 

sporządzi we własnym zakresie, uzgadniając ich formę i treść z Zamawiającym.  
 

Odbiór przedmiotu umowy. 
 

§ 8 
1. Odbiór przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt 1-3 zostanie dokonany  

w formie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.  
2. Wykonawca zawiadamiać będzie każdorazowo Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie. Z czynności odbioru sporządzane będą 
każdorazowo protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 

3. Odbiory częściowe będą przeprowadzone odrębnie dla co najmniej 10 budynków, 
 na podstawie protokołów legalizacyjnych wodomierzy potwierdzających wykonanie prac                  
w poszczególnych lokalach. 

4. Odbiór końcowy nastąpi po spisaniu wszystkich protokołów odbioru częściowego. W jego 
trakcie Zamawiający oceni jakość i ilość wykonanych robót. Do odbioru końcowego 
Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: 

     1/ protokoły odbiorów częściowych, o których mowa w ust.3 
     2/ atesty dotyczące wyrobów i urządzeń, deklaracje zgodności,  dokumenty gwarancji itp. 
     3/ protokoły przekazania zestawów do zdalnego odczytu poboru wody oraz ze szkoleń 

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu 
5. Brak montażu wszystkich wymaganych urządzeń z powodu nieobecności użytkowników 

lokali w dwóch wyznaczonych terminach przed ustalonym terminem zakończenia prac, 
nie powoduje zaniechania odbioru robót przez Zamawiającego. 
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6. Czynności odbioru zostaną dokonane przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy w 
terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 

7. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru.  
8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru i zakreślić 

termin usunięcia wad;  
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 

zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać powtórnego wykonania 
przedmiotu umowy lub  odstąpić od umowy w całości lub w części. 

9. Po usunięciu wad Wykonawca zgłosi roboty do ponownego odbioru na warunkach 
określonych w ustępach poprzedzających. 

10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych ponownie zostaną stwierdzone wady,                                 
to Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do 
odszkodowania za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy przez Wykonawcę. 
 

Wynagrodzenie 
§ 9 

1. Zlecone przez Zamawiającego prace wymienione w § 1 pkt 1-3 niniejszej umowy rozliczone 
będą na podstawie kosztorysu powykonawczego uwzględniającego zakres ilościowy 
wykonanych prac i cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do umowy z tym, że 
całkowita wartość robót nie może być wyższa niż:  

a) dla Zadania 1— ………………  brutto z podatkiem VAT 
b) dla Zadania 2 — ………………. brutto z podatkiem VAT 
c) dla Zadania 3 — ………………. brutto z podatkiem VAT 
2. Wartość łączna brutto za wykonanie Zadania 1+ Zadania 2 + Zadania 3 wyniesie 

maksymalnie …………………. zł (słownie: ………………… złotych) 
3. Rozliczenie końcowe będzie zgodne z rzeczywistą liczbą wymienionych lub 

zamontowanych urządzeń wraz z kosztami ich wymiany oraz ewentualnych prac 
dodatkowych 

4. Wykonawca odkupi od Zamawiającego zdemontowane wodomierze wg stawki 
jednostkowej netto ……………………………. x ilość odebranych sztuk i pomniejszy                         
o wartość odkupionych wodomierzy kwotę łącznego wynagrodzenia określonego w ust. 1.   

5. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie 30 dni od przedłożenia przez 
Wykonawcę prawidłowej faktury, na konto Wykonawcy podane na fakturze. Terminem 
płatności jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.  

6. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będą 
protokoły odbioru robót bez wad i usterek. 

7. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, wydatki, podatki, opłaty 
licencyjne i inne opłaty związane z wykonaniem umowy i odbiorem prac, w tym koszty nie 
wyszczególnione w dokumentacji przetargowej, których poniesienie jest niezbędne do 
wykonania zamówienia.  

 

 

 

Terminy wykonania zamówienia 

 

§ 10 

Prace związane z realizacją przedmiotu umowy obejmującego Zadania od 1 do 3 
Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć od dnia ….. 2020 r. i zakończyć do dnia 15 
grudnia 2020r. 
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Obowiązki Wykonawcy dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. 
§ 11 

1. Zakres obowiązków do wykonania dotyczący poszczególnych elementów przedmiotu 
zamówienia oraz minimalne wymogi techniczne dla poszczególnych dostaw zamówienia 
objętego niniejszą umową określa SIWZ. 

2. Wykonawca dostarczy i zamontuje wodomierze we wszystkich lokalach objętych 
systemem rozliczeń; z czynności tej sporządzi protokół (odrębny dla każdego lokalu) 
opatrzony podpisem użytkownika; w/w protokół Wykonawca będzie przechowywał przez 
czas trwania gwarancji wodomierzy; oryginały lub odpisy protokołów udostępniane będą 
Zamawiającemu na jego wniosek. 

3. Wykonawca po zakończeniu wymiany wodomierzy pisemnie poinformuje Zamawiającego 
o wykonaniu prac i przekaże zestawienie zbiorcze wymiany wodomierzy w lokalach na 
każdy budynek oddzielnie oraz poda adresy mieszkań,  
w których nie dokonano wymiany wodomierzy wraz z wskazaniem przyczyny. 

4. Wykonawca dokona niezbędnych korekt wynikających ze zmian technicznych  
w instalacji, zmian w substancji budynku i zmian użytkowników lokali na podstawie danych 
dostarczonych przez Zamawiającego oraz zmian stwierdzonych w trakcie dokonywania 
wymiany wodomierzy. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego  
o zauważonych nieprawidłowościach w eksploatacji systemu. 

6.  Wykonawca jest zobowiązany załatwić wszelkie reklamacje zgłoszone przez 
użytkowników lokali. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony 
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm./. 

8. Zasady przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik nr 1 do umowy. 
9. Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji procedurę 

bezpieczeństwa COVID-19 
a) określając sposób i zasady postępowania przy pracach montażowych i 

serwisowych, 
b) zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i lokatorom w trakcie prowadzenia 

prac, 
c) uniknięcie zakażenia – dotyczy instalatorów, serwisantów i mieszkańców. 
 

 
Obowiązki Zamawiającego 

§ 12 
 

1. Przekazanie Wykonawcy frontu robót w terminie do dnia ……………………… 
2. Uzgadnianie na bieżąco zakresu robót oraz warunków technicznych wykonania robót. 
3. Udostępnienie pomieszczeń, w którym realizowane będą zadania 2 i 3. 
4. Pomoc w kontaktach z użytkownikami lokali. 
5. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń na 

klatkach schodowych o zamierzonej wymianie wodomierzy, okresach których będą 
prowadzone prace na zasobach Spółdzielni oraz nazwie i siedzibie Wykonawcy. 

6. Udzielenie imiennych upoważnień pracownikom Wykonawcy dokonujących czynności 
wymiany wodomierzy. 

7. Wszelkie uwagi dotyczące wykonywanych przez Wykonawcę prac, Zamawiający oraz 
użytkownik lokalu, zamieszczać będą odpowiednio w protokole odbioru lub legalizacji. 
Nie wniesienie uwag do protokołu przez Zamawiającego oraz użytkownika lokalu 
oznacza, że montaż wodomierzy nastąpił bez zastrzeżeń. 

8. Zamawiający ustanawia ze strony Spółdzielni, do kontaktu osoby: 
………………………………………………………………………………………………… 

9. Odebranie robót nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru. 
10. Zapłata wynagrodzenia. 
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Postanowienia i oświadczenia dotyczące Wykonawcy 

§ 13 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót 

oraz że warunki wykonywania robót są mu znane. 
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia 

podczas realizacji niniejszej umowy mienia Spółdzielni lub użytkowników lokali oraz 
innego wyrządzenia szkody Spółdzielni lub osobom trzecim.               

3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, jakie wyznaczone zostaną przez niego do 
realizacji niniejszej umowy będą posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz 
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
c) przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 

5. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez 
swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu 
wykonaniu umowy. 

6. Wykonawca posiada ważną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
prowadzonej działalności gospodarczej (seria…………… nr ………………….. 
wystawiona przez …………………….. na kwotę ubezpieczenia 
……………………………PLN), a odpis Polisy przedkłada Zamawiającemu przed 
wprowadzeniem na roboty. W przypadku wygaśnięcia Polisy w czasie realizacji 
umowy, Wykonawca przedłuży umowę dotychczasową lub podpisze nową umowę 
ubezpieczenia przedkładając nową Polisę Zamawiającemu. Brak aktualnej Polisy 
ubezpieczeniowej i nie przedłożenie Polisy na wezwanie Zamawiającego, upoważnia 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych  z tego tytułu. 

7. Roboty stanowiące przedmiot umowy zostaną wykonane zgodnie z: obowiązującymi 
przepisami, polskimi normami i aprobatami technicznymi, współczesną wiedzą 
techniczną oraz należytą starannością, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, dobrej 
jakości i właściwej organizacji pracy w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla 
mieszkańców. 

8. Wykonawca ustanawia do kontaktów z Zamawiającym: 
.........…………………………………………………………. 
adres: 
........................................................................................................................................ 
telefon: 
........................................................................................................................................ 

9. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń przedstawiciela Zamawiającego,  
o którym mowa w § 14 ust. 2 umowy. 

 
Gwarancja, rękojmia oraz kaucja gwarancyjna 

 
 
 

§ 14 
1.   Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancję na: 

a) wodomierze z modułami radiowymi licząc od daty końcowego odbioru - na okres 5 
lat 
b) roboty instalacyjne na okres  24 miesiące licząc od  daty końcowego odbioru, 
c) zestawy do zdalnego odczytu i poboru wody – na okres 5 lat.  

2.  Udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wodomierzy oraz zestawu 
do odczytu zdalnego, jak również uszkodzeń powstałych wskutek ingerencji osób nie 
upoważnionych przez Wykonawcę. 
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3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca usunie wady wodomierzy lub zestawu do 
odczytu zdalnego lub wymieni wadliwe wodomierze lub zestawy na nowe. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bez względu na wysokość kosztów  
usunąć wady i usterki mogące wystąpić w przedmiocie umowy w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni.  

5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wyznaczonego na usunięcie 
wad, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy, co uprawnia Zamawiającego 
do zlecenia wykonania prac osobie trzeciej i obciążenie Wykonawcy kosztami 
usunięcia wad, obciążenie nastąpi w wysokości kosztów usunięcia wad poniesionych 
przez Zamawiającego wraz z podatkiem VAT. 

6. Strony dopuszczają możliwość upoważnienia przez Wykonawcę innych podmiotów do 
realizacji prac i usług wynikających z gwarancji. Upoważnienie nie zwalnia Wykonawcy 
od własnej odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za podmioty, 
którymi posłuży się wykonując umowę.  

 
 

§ 15 
1. Wpłacone przez WYKONAWCĘ wadium w wysokości ……………… PLN brutto 

(słownie)……………………………. brutto PLN z dniem podpisania umowy 
przekształca się w kaucję gwarancyjną zabezpieczającą prawidłowe wykonanie 
umowy oraz ewentualną odpowiedzialność gwarancyjną  i odszkodowawczą 
WYKONAWCY oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi WYKONAWCY przez okres 
udzielonej gwarancji. Zabezpieczenie to może zostać zamienione na gwarancję 
bankową, bądź ubezpieczeniową.  

2. Niewykorzystana część kaucji gwarancyjnej zostanie wypłacona WYKONAWCY 
przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 7 dni od 
wygaśnięcia gwarancji na ostatnie z wykonanych zadań. 

3. WYKONAWCA ponosi wszelkie skutki prawne i finansowe za prowadzenie prac 
objętych przedmiotem umowy i odpowiada za wszelkie ewentualne szkody zaistniałe 
w związku z prowadzeniem prac, a w przypadku wyrządzenia szkody w majątku lub na 
osobie trzeciej WYKONAWCA ponosi bezpośrednio odpowiedzialność i rozlicza się z 
poszkodowanym bez udziału ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

§ 16 
Obie strony zachowają w tajemnicy warunki niniejszej umowy oraz wszelkie informacje, jakie 
uzyskają w związku z jej wykonywaniem. Strony zapewnią dochowanie tej tajemnicy przez 
swoich pracowników i osoby współpracujące. 
 

Kary umowne 
§ 17 

1. Strony uzgadniają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 
można naliczyć kary umowne według poniższych zasad: 
a. Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

netto za nie wykonaną część przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki od 
upływu terminu zakończenia prac. 

b. Za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi - w  wysokości 2% wartości netto reklamowanego urządzenia, wg cen z 
oferty Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego na 
ich usunięcie przy odbiorze lub terminu określonego w § 7. 

2. Z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto za wykonanie 
przedmiotu umowy. 

3. Z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto za wykonanie 
przedmiotu umowy. 
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4. W przypadku, gdy poniesiona przez Strony umowy szkoda wynikająca z 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przekroczy wysokość 
kar umownych o których mowa w niniejszym §, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na warunkach określonych przepisami Kodeksu 
Cywilnego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

 
Odstąpienie od umowy . 

§ 18 
1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku zaistnienia jednej z poniższych przesłanek: 
a) otwarcia w stosunku do WYKONAWCY postępowania upadłościowego lub      

egzekucyjnego; 
b) opóźnienia w przystąpieniu do wykonywania któregokolwiek z zadań wynoszącego  

co najmniej 7 dni w stosunku do ustalonego terminu. 
c) wykonywania umowy w sposób wadliwy lub niezgodny z umową  

i niezastosowania się do zaleceń ZAMAWIAJĄCEGO w tym zakresie pomimo 
pisemnego wezwania do zmiany sposobu wykonania umowy,  

d) nie usunięcia wad któregokolwiek z zadań w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego,  

e) niedostarczenia Polisy ubezpieczeniowej, 
2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 WYKONAWCY przysługuje 

wynagrodzenie tylko za roboty wykonane. Wykonawcy nie przysługuje prawo do kary 
umownej ani do odszkodowania. 

3. Odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn wskazanym w ust. 1 nie 
zwalnia WYKONAWCY od obowiązku zapłaty kar umownych oraz odszkodowania na 
rzecz Zamawiającego, w tym także z tytułu powierzenia dalszego wykonywania robót 
innemu Wykonawcy na innych warunkach. 

 
Przelew wierzytelności 

§ 19 
 Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego. 
 

Postanowienia końcowe 
§ 20 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy aneksu do umowy 

pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
3. Spory, które powstaną w wyniku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
5. Integralną część umowy stanowią poniższe załączniki : 

a. Wykaz urządzeń do wymiany  
b. Protokół  wymiany 
c. Karty gwarancyjne 
d. Polisa OC 

 
        WYKONAWCA            ZAMAWIAJĄCY 
…….…………………………..      ..................................  
 
/ podpis Wykonawcy /      / podpis Zamawiającego/ 


