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UMOWA nr ………..  
 

zawarta we Wrocławiu, w dniu ………………………………………….  r. pomiędzy: 

  

Zakładem Narodowym im. Ossolińskich  

z siedzibą we Wrocławiu: ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław  

zarejestrowanym: Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000090878, NIP: 897-10-82-476 , REGON: 930 691 990 

reprezentowanym przez:  dr Adolfa Juzwenkę – Dyrektora Zakładu 

zwanym dalej Zamawiającym   

 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                       
z siedzibą: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zarejestrowanym: w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
……………………………………………………………….pod numerem KRS …………………………..( Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ) ,  

NIP: ……………………,  REGON: …………………………………… 

reprezentowanym przez :……………………………………………………………….  

zwanym dalej Wykonawcą   

 

zwanych łącznie Stronami 

 

Zgodnie z  art.4 pkt 8  ustawy z dnia 29 styczna 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1843) zamówienie będące przedmiotem umowy nie podlega przepisom niniejszej 
ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 EURO, DZP-2621-
55/2020 

 

§1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji konserwacje, usuwanie awarii i 
usterek instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykonywanie pomiarów   tych urządzeń i 
instalacji w obiektach ZNiO w 2021 roku zwanych dalej „usługami” lub „pracami” lub 
„konserwacjami” w następujących obiektach Zamawiającego zlokalizowanych we Wrocławiu 
przy: 

1) ul. Szewskiej 37, 

2) ul. Grodzkiej 10/11, 

3) pl. Nankiera 16 c, 

4) pl. Nankiera 17, 

5) ul. Sołtysowickiej 24, 

6) Rynek 6/Kiełbaśnicza 5,  

7)  ul. Kluczborskiej 31/33. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

1) bieżące usuwanie usterek oraz awarii instalacji i urządzeń elektrycznych, 

2) wymiana niesprawnych elementów instalacji (źródła światła, łączniki, gniazda    
wtyczkowe itp.),    

3) przeróbki instalacji i urządzeń w zakresie niezbędnym do zapobieżenia awariom, 
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4)  pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych ( rozliczane  według kosztorysu 
ofertowego). 

3. Wykonawca  na własny koszt zagospodaruje odpady powstałe wskutek dostarczenia nowych 
podzespołów składowych instalacji elektrycznej tj.: opakowań po źródłach światła lub oprawach 
lub starych zdemontowanych opraw i źródeł światła.  

 

§2 

1. Awarie, usterki oraz potrzeby wykonania konserwacji i pomiarów ochronnych zgłaszane będą 
Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną e-mail.  

2. Wykonawca zapewnia …………………….. -godzinny czas realizacji  serwisu liczony od momentu 
zgłoszenia usterki lub  awarii do czasu podjęcia działań,  w celu jej usunięcia przy usterkach 
zgłaszanych w dni powszednie w godzinach: 7:00-16:00, oraz 5 godzin dla usterek 
zgłaszanych w dni powszednie w godzinach 16:00-07:00, a także dni świąteczne, soboty, 
niedziele oraz inne dni wolne od pracy. 

3. Z zastrzeżeniem zapisu ust. 2 powyżej termin usunięcia awarii, usterki i wykonania 
konserwacji oraz pomiaru ochronnego będzie ustalany przez strony każdorazowo w 
zgłoszeniu. Ustalając termin usunięcia awarii, usterki i wykonania konserwacji oraz pomiarów 
ochronnych strony jednocześnie ustalą szczegółowy zakres prac oraz przewidywany koszt ich 
wykonania z uwzględnieniem zapisu § 5 poniżej. 

4. Awarie i usterki będą zgłaszane telefonicznie na wskazany numer  oraz e-mail: 
awarie i usterki w trybie Pogotowia będą zgłaszane na nr. Tel: ………………… 
e-mail: ……………… 
 awarie i usterki dla trybu Normalnego  będą zgłaszane  na nr. tel.: ………………….. 
e-mail: ………………… 
   

§3 

Termin realizacji umowy  od dnia  01.01. 2021 r.  do 31.12.2021 r. 
 

§4 
Wynagrodzenie za przedmiot umowy (łącznie z kosztami zakupu materiałów użytych do realizacji 
prac oraz ich transportu do miejsca realizacji prac) w całym okresie obowiązywania umowy nie 
przekroczy kwoty …………………………….. zł netto (słownie: ………………………) + podatek  wg  stawki 
23 % VAT, co stanowi kwotę …………………………………. zł brutto ( słownie: ………………………), zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do Umowy.  
   

§5 
1. Rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy będą dokonywane 

po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym  wykonane zostały  prace 
zgłoszone przez Zamawiającego do wykonania na podstawie  §2 ust.1 umowy i szczegółowo 
określone zgodnie z zapisem §2 ust.3, na podstawie prawidłowo wystawionych przez 
Wykonawcę faktur. Podstawę wystawienia faktur będą stanowić zaakceptowane przez 
specjalistę ds. Technicznych ZNiO (w oparciu o sporządzone wcześniej przedmiary robót) 
kosztorysy powykonawcze potwierdzające faktyczny zakres wykonanych prac oraz podpisane 
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokoły odbioru prac wykonanych w okresie 
rozliczeniowym. 

2. Kosztorysy powykonawcze sporządzane będą w programie Norma Pro na podstawie 
obmiarów faktycznie wykonanych prac potwierdzonych przez Specjalistę ds. Technicznych 
ZNiO lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego wg. zasad oraz cen i składników 
kalkulacyjnych określonych  w ust. 3.poniżej. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z 
kosztorysu powykonawczego jest określone  w kwotach netto, do których Wykonawca 
doliczy podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
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3.  Kosztorysy powykonawcze, o których mowa w ust.2 powyżej Wykonawca sporządza na koszt 
własny metodą kalkulacji szczegółowej w programie Norma Pro w oparciu o Katalogi 
Nakładów Rzeczowych (KNR) i średnie notowania z kwartalnika wydawnictwa SEKOCENBUD 
obowiązujące w kwartale poprzedzającym okres rozliczeniowy. W przypadku braku 
odpowiednich nakładów dla danej pracy w w/w katalogach prace nieuwzględnione w KNR 
rozliczane będą wg wycen (kalkulacji) indywidualnych sporządzonych przez Wykonawcę i 
uzgodnionych pisemnie przez Strony umowy. Strony umowy ustalają następujące stawki i 
założenia wyjściowe do kosztorysowania prac wynikające ze złożonej oferty, która stanowi 
załącznik nr 1  do niniejszej umowy:  

         1)  Nakłady R, M, S – wyliczone zgodnie z Katalogami KNR właściwymi dla danego rodzaju 
prac stosowanymi w systemie kosztorysowania robót w programie Norma Pro. 

       2)  Kalkulacje własne, normy branżowe, kalkulacje indywidualne Wykonawcy, itp. – na 
prace nie ujęte w katalogach KNR i nietypowe każdorazowo zatwierdzane przez 
Zamawiającego przed realizacją  prac. 

       3)  Kosztorysy wykonane w programie Norma Pro w formie papierowej (opcjonalnie na 
nośnikach elektronicznych CD lub USB) 

       4) Ceny materiałów (M) – średnie z kosztami zakupu notowania z wydawnictwa 
SEKOCENBUD obowiązujące w kwartale poprzedzającym okres rozliczeniowy. W przypadku 
braku odpowiednich materiałów w wydawnictwie SEKOCENBUD – ceny netto z faktur 
zakupu materiałów powiększone o koszty zakupu Kz (M). 

5)  Stawka roboczogodziny (R)  - ………   (netto)   zł / r-g 

6) Stawka roboczogodziny po godzinie 18:00 - 07:00 oraz dni świąteczne i wolne od  
pracy………..(netto)   zł / r-g 

7)   Koszty pośrednie Kp (R i S)    - …….             % 

8)   Zysk Z [(R, S + Kp (R i S)]   - …….             % 

9)   Koszty zakupu materiałów Kz (M)  - ……..          % 

10)  VAT %  (zgodnie z ustawą)  -  ……...             % 

11) koszt przyjazdu serwisu zł (netto)   -           ……………      zł/netto 

12) koszt przyjazdu serwisu w dni wolne od pracy oraz godziny 18:00-07:00 - ………………    
zł/netto. 

4. W przypadku wykonywania naprawy lub usuwania awarii po godz. 18:00 – 07:00 wskazana w 
ust. 3 pkt.5 powyżej stawka roboczogodziny wynosi ………………. zł netto, a w dni świąteczne i 
wolne od pracy wynosi ………….. zł netto. Dojazd serwisu w godz. 07:00 - 18:00 w dniach od 
poniedziałku do piątku wynosi ……………… zł netto, dojazd serwisu wezwanego  w godzinach 
19:00-07:00 w dni pon.-pt. oraz świąteczne i wolne wynosi  ………….. zł netto. 

5. Określone w  ust. 3 powyżej  stawki i założenia wyjściowe do kosztorysowania prac nie będą  
podlegały zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

6.  Ilość wbudowanych w ramach wykonania naprawy lub usuwania awarii materiałów i czas 
pracy sprzętu rozliczane będą na podstawie norm określonych w KNR (lub norm określonych 
przez producenta w przypadkach nowych technologii nie ujętych w KNR) oraz na podstawie 
cen materiałów wynikających z faktur zakupu z zastrzeżeniem, że ceny zakupu materiałów i 
pracy sprzętu nie mogą być wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie 
SEKOCENBUD za kwartał poprzedzającego kwartał wykonywania robót. 

7.  W przypadku braku cen materiałów, o których mowa w ust.6 powyżej w wydawnictwie 
rozliczenie zostanie dokonane na podstawie udokumentowanych i przedłożonych przez 
Wykonawcę faktur zakupu tych materiałów. 

8. Przed dokonaniem zakupu materiałów niewystępujących w wydawnictwie SEKOCENBUD  
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia rodzaju i jakości materiałów oraz uzyskania 
akceptacji ceny tych materiałów.  

9. Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze  o 
której mowa w ust.12, w terminie do 30 dni, (liczy się data wpływu faktury do ZNiO), 
dostarczeniu faktury VAT Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury w 
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formie elektronicznej na maila: …………………………………………………………………... 
Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania odrębnych faktur za każde zrealizowane 
przeglądy i konserwacje oraz zlecenie naprawy z podziałem na nieruchomości budynkowe 
przedstawione w § 1 ust. 1 

10. Wszelkie koszty związane z ustaleniem szczegółowego zakresu prac, dowozem sprzętu i 
narzędzi oraz  pracowników Wykonawcy na miejsce wykonywania prac obciążają Wykonawcę 
i uwzględnione zostały w narzutach kosztów pośrednich. 

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane przeglądy i konserwacje oraz 
zlecenie naprawy po dostarczeniu faktury VAT Zamawiającemu wraz z zatwierdzonym 
kosztorysem powykonawczym i kompletną dokumentacją powykonawczą, w tym również 
potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców. 

12. Zapłata za realizację przedmiotu umowy dokonana zostanie w całości na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze, który na dzień wystawienia faktury oraz na dzień zlecenia 
przelewu przez Zamawiającego będzie zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r. poz. 
106, ze zm.).  

13. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w 
art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz.650 
ze zm.), obejmujących wykonane na rzecz Zamawiającego usługi/dostawy , o których mowa 
w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2020 r. poz. 106, ze zm.), Wykonawca zobowiązany jest wpisać na fakturach wyrazy 
„mechanizm podzielonej płatności”. 

14. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 14 powyżej i 
dokonania przez Zamawiającego zapłaty bez zastosowania „mechanizmu podzielonej 
płatności”, w następstwie czego zostanie wydana  przez właściwy organ orzekająca decyzja 
o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe Wykonawcy, w związku z 
dokonanymi na podstawie niniejszej umowy usługami/dostawami na rzecz Zamawiającego, 
Wykonawca  zobowiązany będzie do  zwrotu Zamawiającemu zapłaconych przez 
Zamawiającego kwot wynikających z takiej decyzji organu podatkowego. 

15. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty zaległości Wykonawcy w podatku 
od towarów i usług, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 1056 ze zm.) oraz ust. 18 powyżej, Zamawiającemu 
przysługuje prawo potrącenia zapłaconej kwoty z należności Wykonawcy z tytułu 
zrealizowanych usług.  

16. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia, o którym mowa w ust. 16 powyżej, także w 
przypadku zapłaty przez niego zaległości Wykonawcy w podatku od towarów i usług, na 
podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2018 r. poz. 650 ze zm.) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem nie stanowi 
kwoty, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 
(Dz. U. z 2018r. poz. 650  ze zm.) za wykonane na rzecz Zamawiającego  usługi/dostawy, o 
których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). 

17. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego kwotą przelewu.  

18. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawca może domagać się od Zamawiającego 
zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 
§6 

Do kontaktów dotyczących realizacji przedmiotu umowy i odbioru prac upoważnieni są: 

1. Ze strony Zamawiającego:   
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1) Artur Mostek, Specjalista ds. Technicznych  ZNiO ,  tel.: 71 335 64 41, kom.: 534 575 888,  
mail: artur.mostek@ossolineum.pl  

2.  Ze strony Wykonawcy:  

1) …………………………………….. tel. ………….. e-mail ………………………………………….. 
 

 

§7 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych poprzez zapłatę kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne z następujących tytułów: 

1) za opóźnienie w wykonaniu napraw w ramach usuwania awarii i usterek - w wysokości 
50,00 zł  za każdą godzinę opóźnienia, jednak z tego tytułu nie więcej niż  1.000, 00 zł w 
okresie miesiąca kalendarzowego, 

2) za zwłokę  w  wykonaniu konserwacji lub  usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub 
ujawnionych w okresie gwarancji wykonanej konserwacji-  w wysokości 0,5% wartości 
prac, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  licząc od upływu terminu na wykonanie 
konserwacji, upływu terminu ustalonego  na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze, 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad  ujawnionych w okresie gwarancji, 

3) za brak dostarczenia dowodów opłaconej/opłaconych składki/składek polisy 
ubezpieczeniowej zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy 
ubezpieczeniowej - w trakcie trwania realizacji umowy - 100,00 zł za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki jednak łącznie z tego tytułu nie więcej niż 5.000,00 zł, 

4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy. 

2. Wykonawca ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie za nieterminową zapłatę 
faktury. 

3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
Zamawiającemu zostanie wyrządzona szkoda, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia 
w pełnej wysokości, a w przypadkach określonych w ust. 1 — w wysokości przenoszącej 
wartość naliczonych kar umownych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez obowiązku zapłaty kar 
umownych: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, 

5) Wykonawca realizuje prace niezgodnie z warunkami technicznymi lub w sposób nie 
gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

5. Umowne prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od daty        
wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia od umowy.  
6.  W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 4 pkt. 3, 4 i 5 Zamawiający może 

odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu Wykonawcy  

7. Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Prawo potrącenia nie przysługuje Zamawiającemu w okresie 

obowiązywania przepisu art.  15r1  ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o  szczególnych 

mailto:artur.mostek@ossolineum.pl
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rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych.  

 

§8 

1. Jeżeli w trakcie odbioru prac Wykonawcy zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający 
wyznaczy termin ich usunięcia. W takim przypadku za datę odbioru uważa się datę odbioru 
robót poprawionych 

2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
1) jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenia, 
2) jeżeli nie umożliwiają użytkowania zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania prac po raz drugi. 
 

§9 

1. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może, na wykonanie części usługi, zawrzeć umowę z 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, przy czym za działania i zaniechania 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców ponosi odpowiedzialność jak za działania 
własne. 

2. Wykonawca na formularzu „Zgłoszenie Podwykonawcy” stanowiący załącznik nr 3 do umowy 
przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania zakres rzeczowo–finansowy prac, jakie 
zamierza powierzyć do wykonania wskazanemu w „Zgłoszeniu” Podwykonawcy wraz z wzorem 
umowy z Podwykonawcą.   

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać zapis zobowiązujący Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę 
zapłaty za prace zrealizowane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę stanowiące 
przedmiot tej umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek 
bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

4. Wykonawcy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są prace oraz 
ich zmiany. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. 

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są prace w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na prace. 

7. W razie dokonania przez Zamawiającego zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku określonym w ust. 6, Zamawiający potrąci z 
wynagrodzenia określonego w § 4  umowy, zapłaconą Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia.  

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

 

§10 

1.Wykonawca udziela 2-letniej gwarancji na wykonane w ramach usuwania awarii  i usuwania 

usterek prace,  a na zainstalowane materiały i urządzenia według gwarancji producenta. 

2. Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie usług serwisowych w zakresie 

przeglądów okresowych, konserwacji, napraw i usuwania awarii instalacji elektrycznych, 
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zgodnie ze zleceniem, sztuką budowlaną, warunkami i normami technicznymi zaręczając, że nie 

będą posiadać wad, które pomniejszą wartość wykonanych prac lub uczynią je nieprzydatnymi 

do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem. 

3.Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru prac. 

4.Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie 

gwarancji w wykonanych pracach w miejscu i w terminie 7 dni od ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

 

 

§11 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w następujących 
przypadkach: 

    1) Zamawiający – w przypadku, gdy Wykonawca: 

a) trzykrotnie nie dotrzyma terminu wykonania konserwacji lub usunięcia usterek albo  
nie usunie wad ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy podczas jego 
odbioru, 

b) nie usunie awarii lub nie zabezpieczy awarii,  
c) świadczy prace złej jakości, o nieuzasadnionej uciążliwości wykonawstwa, 
d) wyrządził szkodę w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich, bądź dopuścił się 

narażenia zdrowia lub życia ludzkiego w wyniku niewykonania lub nienależytego 
wykonywania prac, 

   2) Wykonawca – w przypadku, gdy Zamawiający: 

a) pozostaje w co najmniej trzymiesięcznej zwłoce w zapłacie wynagrodzenia, 
b) uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonywanie obowiązków umownych przez 

Wykonawcę. 
2.  Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 

 

§12 

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności. 

2.   Zmiany w treści umowy mogą dotyczyć jedynie: 

1) Zmiany osób upoważnionych do dokonywania czynności prawnych; 
2) Zmian będących następstwem  powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W 
przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych) stawek 
podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

3) Zmiany lokalizacji urządzeń, która nie powoduje zmiany w obszarze przedmiotu 
zamówienia. 

4) Inne zmiany korzystne dla Zamawiającego ze względu na realizację zamówienia. 
5) Zmiany osób wykonujących zamówienia  

3.  Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej (aneks do umowy). 

 
 

§13 

Wobec konieczności niejednokrotnego ujawniania w trakcie wykonywania przedmiotowej 
umowy danych stanowiących tajemnice z różnych dziedzin związanych z działalnością 
prowadzoną przez Strony, zobowiązują się one do zachowania tajemnicy handlowej i dbania o to, 
aby przedmiotowe tajemnice w jakikolwiek sposób nie zostały ujawnione, udostępnione czy w 
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inny sposób dotarły do osób trzecich. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy sytuacji w 
której obowiązek udostępnienia informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

 

 

§14 

1. Wykonawca  zobowiązany   jest   posiadać   ubezpieczenie   odpowiedzialności cywilnej na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy i 00/100 złotych) w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ważną przez cały okres trwania 
umowy. Szczegółowe warunki ubezpieczenia wynikają z treści umowy ubezpieczenia zawartej 
przez Wykonawcę. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszej umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisę ubezpieczeniową lub kopię innego dokumentu 
ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty aktualnej składki za ubezpieczenie. 
Ubezpieczeniem objęci będą zarówno Wykonawca, jak też jego Podwykonawcy i dalsi 
Podwykonawcy. 

2. W przypadku opłacania składki ubezpieczenia w ratach, Wykonawca winien na bieżąco dostarczać 
dowody opłaconej/opłaconych składki/składek polisy ubezpieczeniowej zgodnie z terminami 
wynikającymi z zawartej umowy ubezpieczenia – pod rygorem naliczania kar umownych 
określonych w § 7 ust.1 pkt. 3 umowy.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód osobowych i 
rzeczowych powstałych w wyniku wykonywania, wadliwego wykonania, bądź zaniechania 
wykonania prac będących przedmiotem umowy, do ich pełnej wysokości. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zawinione przez siebie następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałe w związku z wykonywaniem przez 
niego przedmiotu umowy. 

 

§15 
1. Wykonawca z dniem przekazania dokumentacji związanej z wykonywaniem zapisów umowy 
(opis, rysunki, raporty, protokoły, pomiary, analizy, instrukcje , DTR, itp.) przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i 
przestrzeni korzystania z tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie 
zawarcia umowy, a w szczególności na określonych w art.50 ustawy i prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz rozporządzania raportami z pomiarów i regulacji w całości lub we fragmentach 
w kraju i za granicą oraz udziela Zamawiającemu prawa do wykonywania praw zależnych. 
2. Wykonawca oświadcza, iż korzystanie przez Zamawiającego z otrzymanej dokumentacji 
wynikającej z niniejszej umowy nie narusza praw osób trzecich. 

 

§16 

1.Zakład Narodowy im. Ossolińskich przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i w oparciu o "Politykę informacyjną w Zakładzie Narodowym im. 
Ossolińskich". Treść jest dostępna pod adresem: https://bip.ossolineum.pl/wp-
content/uploads/2018/06/Polityka-informacyjna-ZNiO.pdf  
2. Podpisując umowę Wykonawca potwierdza zapoznanie się z Polityką Informacyjną i 

akceptuje jej treść.  

 

§17 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygały 
polubownie, a w razie nie osiągnięcia przez strony  porozumienia, spory podlegać będą 

rozpoznaniu - przez właściwe sądy powszechne, odpowiednio dla siedziby Zamawiającego 

https://bip.ossolineum.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polityka-informacyjna-ZNiO.pdf
https://bip.ossolineum.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polityka-informacyjna-ZNiO.pdf
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3. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

 

 

Załączniki:  

Nr  1 -  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)  

Nr  2 -   Formularz ofertowy Wykonawcy 

Nr  3 -  Wzór - Zgłoszenia Podwykonawcy 

Nr 4 –     Polisa OC  

Wszystkie załączniki stanowią integralną część umowy i zawarte w nich zapisy są równoprawne z 
postanowieniami Umowy.  

 

Zamawiający    Wykonawca 
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Załącznik nr 3 do umowy 

ZGŁOSZENIE PODWYKONAWCY 
 

DZP-2621-55/202  

Konserwacje, usuwanie awarii i usterek instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykonywanie 
pomiarów   tych urządzeń i instalacji w obiektach ZNiO w 2021 roku 

 

w ramach Umowy Nr .................... z dnia ...................... 
 
Niniejszym zgłaszamy wykonanie prac:  
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  

(podać zakres) 

Przez Podwykonawcę : 
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................  

(nazwa i adres podwykonawcy) 

 
Koszt wykonania robót ustalony na podstawie:  .......  oferty / kosztorysu (*) ………………….. 

wynosi : ..................................................................................................................................... 

(słownie : .................................................................................................................................) 

Uzgodniony termin wykonania robót: ……………………………............................................... 

W zał. propozycja umowy / zlecenia(*) do uzgodnienia przez Zamawiającego. 
 
 
        Wykonawca:  
         .................................................  
        .................................................  
        .................................................  
        .................................................  
        (miejscowość i data)  
        (pieczęć i podpis Wykonawcy)  

 
 
Zaproponowanego podwykonawcę i umowę(*) akceptujemy / nie akceptujemy(*)  
 
        Zamawiający : 
        ................................................  
        .................................................  
        .................................................  
        .................................................  
        (miejscowość i data)  
        (pieczęć i podpis Zamawiającego)  

 
 
(*) niepotrzebne skreślić  


