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Załącznik 3 do ogłoszenia 

Projekt umowy 

 

 

 Umowa nr PAŻP/18- …/AMZH  

 („Umowa”)  

 zawarta w dniu ……………………………………………………………………. w Warszawie 

pomiędzy:  

  

Polską Agencją Żeglugi Powietrznej będącą państwową osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 

08.12.2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1967 ze zm.) z siedzibą w 

Warszawie 02-147, ul. Wieżowa 8, NIP: 5222838321, REGON: 140886771,  

  

reprezentowaną przez:  

  

………………………………………………………………. - …………………………………………………………………………………………,  

  

umocowanego do zawarcia przedmiotowej Umowy na podstawie pełnomocnictwa nr ……………………….., 

udzielonego przez ……………………………. dnia ……………………………. roku,  

  

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

  

a  

  

...............................................................................................................................................  

(nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Wykonawcy)1  

  

reprezentowanym/ reprezentowaną przez2  

  

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

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)  

  

  

na podstawie3 ........................... z dnia …… …………...,  

  

                                                  
1 Komparycja w zależności od formy prawnej Wykonawcy:  

- SPÓŁKA  AKCYJNA  (S.A.);  SPÓŁKA  KOMANDYTOWO-AKCYJNA  (S.K.A.);  SPÓŁKA  Z 

 OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) – komparycja otrzyma brzmienie:  
…… Spółka Akcyjna (albo Spółka Komandytowo -Akcyjna albo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w …… (kod pocztowy ……), 

przy ulicy …… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, …Wydział 

Gospodarczy, pod nr KRS ……, o kapitale zakładowym w wysokości ……zł, wpłaconym w wysokości ……, NIP ……, REGON ……,:  
- SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA PARTNERSKA  
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(sp.p.) – komparycja otrzyma brzmienie:  
…… Spółka Jawna (albo Spółka Komandytowa albo Spółka Partnerska)  z siedzibą w …… (kod pocztowy ……), przy ulicy ……, wpisana do Rejestru  
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, …Wydział Gospodarczy, pod nr KRS ……, NIP ……, REGON ……,  
- STOWARZYSZENIA, INNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE, FUNDACJE ORAZ PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI 

ZDROWOTNEJ WPISANE DO KRS – komparycja otrzyma brzmienie:  
… z siedzibą w …… (kod pocztowy ……), przy ulicy ……, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń/Przedsiębiorców Krajowego  
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, …Wydział Gospodarczy, pod nr KRS ……, NIP ………, REGON ……,, - 

SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) – komparycja otrzyma brzmienie:  
…… zamieszkały w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, PESEL……, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczpospolitej Polskiej i …… zamieszkały w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, PESEL……, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą …… w …… 

(kod pocztowy ……), przy ul. ……, NIP ……, REGON…………,  
- OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – komparycja otrzyma brzmienie:  
…… zamieszkały w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, PESEL……, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  …… (nazwa firmy), w 

…… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP  
……, REGON…………,  
2 W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy skreślić, o ile osoba taka nie jest reprezentowana przez pełnomocnika.  
3 Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy. 
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zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,  

  

zwanymi łącznie „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”.  

  

Zamawiający i Wykonawca, działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986), zawierają Umowę o następującej treści:  

  

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY  

  

1. Przedmiotem Umowy (dalej „Przedmiot Umowy”) jest wymiana przez Wykonawcę uszkodzonego kabla 

nN, zwanego dalej „Kablem”, dla zasilania DVOR/DME Żukowo Morskie.  

2. Lokalizacja obiektu: DVOR/DME ŻUKOWO MORSKIE, Żukowo Morskie, DZ. 123, 76-150, Darłowo, 

54°24'36.8"N 16°23'17.0"E.  
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3. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:  

3.1. wymiany istniejącego kabla 0,4kV relacji: ZP Z5300509 - ZK-3 DVOR Darłowo o długości ok. 800 m  

(uszkodzony kabel YAKY 4x70),  

3.2. przygotowania dokumentacji projektowej uwzględniającej obecną trasę kabla (kabel należy 

poprowadzić po trasie istniejącego kabla),  

3.3. odnalezienie właścicieli i uzyskanie zgody na prace na trasie przebiegu linii kablowej oraz uzyskanie 

służebności na działkach. Działki, przez które przebiega trasa uszkodzonego kabla Obr. Żukowo 

Morskie: 123, 121/3, 124, 125, 126, 128/2, obr. Darłowo 4: 10/1, obr. Żukowo Morskie: 129-droga, 

obr. Darłowo 11: 88-droga,  

3.4. uzgodnienia z ENERGA Operator dotyczącego wprowadzenia i podpięcia kabla do rozdzielnicy ZP 

Z5300509,  

3.5. ułożenia nowej linii kablowej wraz z osprzętem umożliwiającym podpięcie do rozdzielnicy na terenie 

PAŻP - ZK-3 DVOR Darłowo oraz w rozdzielnicy ENERGA Operator ZP Z5300509,  

3.6. oznaczenia trasy kabla,  

3.7. przygotowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 3.8. 

uporządkowanie terenu objętego pracami po ich zakończeniu,  

3.9. wykonanie pomiarów pomontażowych.  

4. Prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami standardu N-SEP-E-004.  

5. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:  

5.1. Wymagania techniczne i ekonomiczne w stosunku do Wykonawcy:  



 

 

 

Numer referencyjny zakupu AMZH-AMZP-WZ-2225/1013/2018 

                          

  

  

Strona 4 z 13  
  

5.1.1. organizacja robót budowlanych - Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio oznakować i 

wygrodzić drogi transportowe oraz ciągi piesze w przypadkach szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia i życia ludzkiego,  

5.1.2. zaplecze dla potrzeb Wykonawcy- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza 

budowy,  

5.1.3. zabezpieczenie interesów osób trzecich- należy spełnić wymaganie Ustawy Prawo budowlane, 

zgodnie z którą obiekt budowlany biorąc pod uwagę przewidywany okres budowy i 

użytkowania, należy projektować i budować w sposób określony w przepisach i normach, w 

tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając 

poszanowanie, występujących w obszarze realizacji obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, a w szczególności:   

• dostępu z drogi publicznej,   

• niezakłócania z możliwości korzystania z wody i innych mediów lokalnej infrastruktury 

publicznej,   

• niezakłócania kierunku spływu wód opadowych do rowów melioracyjnych mogący wyrządzić 

określone szkody dla nieruchomości sąsiednich,   

• ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne 

oraz ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.   

5.1.4. Teren prowadzenia robót musi zostać ogrodzony i/lub oznaczony w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo osób korzystających z pozostałej jego części.    

5.1.5. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, wskazanych 

przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy i zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 

instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.  

5.1.6. Wykonawca odpowiada również za przestrzeganie przepisów i ochronę własności prywatnej i 

publicznej i jest zobowiązany do prowadzenia uzgodnień z właścicielami nieruchomości, 

których dobra mogą być związane z koniecznością przeprowadzenia prac wymaganych dla 

realizacji Przedmiotu Umowy.   

5.1.7. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich w wyniku prowadzenia przez Wykonawcę 

robót budowlanych lub zaniechania czynności zabezpieczających, odpowiedzialność prawną i 

finansową ponosi Wykonawca.   

5.1.8. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC na prowadzony rodzaj działalności budowlanej. 

Wykonawca na własny koszt pokryje powstałe w czasie trwania robót wszelkie szkody 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy.   

5.2. Warunki bezpieczeństwa pracy   

5.2.1. Prace budowlano – montażowe na obiekcie DVOR/DME Żukowo Morskie będą prowadzone w 

pobliżu czynnych urządzeń z zachowaniem ciągłości ruchu. Prace prowadzone będą pod 

nadzorem pracowników PAŻP. Koszty związane z zapewnieniem bezpiecznej organizacji pracy 

i nadzoru ponosi Wykonawca.   

5.3. Zasady ogólne:        

5.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia wewnętrznego dziennika 

budowy/dziennika remontu. W wewnętrznym dzienniku budowy/ dzienniku remontu należy 

odnotować przebieg prac, mający znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania 
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robót. Zapisy te powinny być prowadzone na bieżąco. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać 

kolejność i sposób wykonania poszczególnych etapów prac. Należy zgłaszać do odbioru 

Prowadzącemu zadanie remontowe lub Inspektorowi Nadzoru wszystkie roboty zanikające 

bądź ulegające zakryciu. Wszelkie prace budowlano – montażowe należy zrealizować w oparciu 

o dokumentację projektową wykonawczą.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 

ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Prace powinny być wykonane 

pod względem jakości zgodnie z aktualnymi osiągnięciami wiedzy i techniki oraz 

obowiązującymi w Polsce normami. Wszystkie prace powinny być wykonane przez 

wykwalifikowaną siłę roboczą i powinny być wykonywane zgodnie z aktualnym Prawem 

Budowlanym i obowiązującymi na danym terenie przepisami i zarządzeniami. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszelkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów podczas prowadzenia robót. 

Wszystkie materiały użyte do realizacji Przedmiotu Umowy muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową, z aktualnymi Polskimi Normami, Świadectwami Zgodności i powinny być 

fabrycznie nowe i wolne od wad. Wszystkie materiały muszą być dostarczone, składowane i 

instalowane według instrukcji i zaleceń producentów.  Wykonawca jest odpowiedzialny za 

właściwe składowanie materiałów. Nie dopuszcza się wykorzystywania materiałów 

uszkodzonych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.   

5.3.2. Wykonawca jest zobowiązany podać na etapie projektu wykonawczego dane dotyczące 

zastosowanych materiałów. Powinien podać oznaczenie i normę dla poszczególnych 

materiałów, producenta i klasę lub gatunek jakości stosowanych materiałów budowlanych. 

Zmiana rodzaju materiałów wymaga akceptacji Zamawiającego. Po wykonaniu robót 

budowlano – montażowych należy przywrócić stan początkowy dróg wewnętrznych, 

chodników, kanałów kablowych i innych elementów infrastruktury stacyjnej o ile uległy one 

uszkodzeniom na skutek powadzonych przez Wykonawcę prac. Wykonawca jest zobowiązany 

do sporządzenia dokumentacji fotograficznej realizacji prac zanikowych bądź ulegających 

zakryciu.   

5.4. Pozostałe wymagania:  

5.4.1. W przypadku zgłoszenia przez organy zewnętrzne np. WIOŚ, urząd marszałkowski, sanepid 

zamiaru kontroli w zakresie spełnienia wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych 

od chwili otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o kontroli od organu, który 

będzie ją prowadził.   

6. Wykonawca oświadcza, że:  

6.1. posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami 

wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a 

także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną 

realizację Umowy;  

6.2. brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające 

z Umowy;  
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6.3. prowadzi i będzie prowadził swoją działalność zgodnie z najwyższymi standardami biznesowymi i nie 

dokona żadnych czynności, które wpłyną lub mogą wpłynąć niekorzystnie na wizerunek komercyjny 

lub renomę Zamawiającego;  

6.4. nie podejmie oraz poczyni starania w celu zapewnienia, aby osoby będące członkami jego zarządu, 

wspólnikami, dyrektorami, członkami kadry kierowniczej, pracownikami, przedstawicielami lub 

innymi osobami działającymi na jego rzecz, w związku z Umową nie podjęły żadnej działalności, która 

narażałby Zamawiającego na ryzyko kar na podstawie przepisów i regulacji obowiązujących w 

jakichkolwiek odpowiednich jurysdykcjach zabraniających działań korupcyjnych, tj. obiecywania, 

proponowania, wręczania, żądania, przyjmowania bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowej, 

osobistej lub innej lub obietnicy takiej korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w 

toku działalności gospodarczej;  

6.5. nie będzie podejmować żadnej innej działalności, która narażałaby Zamawiającego na ryzyko kar 

wynikających z przepisów prawa i właściwych regulacji.  

7. Dokumentacja, o której mowa w ust.3 pkt 3.2 i ust. 3 pkt 3.7 powyżej, zwana dalej „Dokumentacją”, 

zostanie dostarczona przez Wykonawcę w 3 drukowanych egzemplarzach w języku polskim, oraz w 1 

egzemplarzu w formie elektronicznej na nośniku CD pendrive.  

  

§ 2  

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY  

  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 Umowy w terminie do 3  

(trzech) tygodni od daty podpisania Umowy przez obie Strony. Do terminu realizacji nie wlicza się terminu 

niezbędnego na uzyskanie zgody, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 3.3 Umowy oraz dokonanie uzgodnień, 

o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3.4 Umowy.  

2. Wcześniejsze wykonanie Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w ust. 1 powyżej jest 

dozwolone.  

3. Po wykonaniu czynności określonych w § 1 ust. 3 pkt 3.1.-3.8 Umowy Wykonawca wykona czynności 

odbiorowe, w tym pomiary pomontażowe, o których mowa wymienione w § 1 ust. 3 pkt 3.9 Umowy.  

4. Jeżeli testy odbiorowe zakończone zostaną wynikiem pozytywnym i Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu Dokumentację, wówczas Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego w dwóch 

egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. Wzór Protokołu Odbioru Końcowego stanowi Załącznik nr 

1 do Umowy.   

5. Jeżeli testy odbiorowe zakończą się wynikiem negatywnym, wówczas Wykonawca niezwłocznie usunie 

na swój wyłączny koszt przyczyny niepowodzenia tak, aby powtórny odbiór końcowy mógł być 

powtórzony przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, w terminie 

nieprzekraczającym 5 dni.  

6. W przypadku, gdy powtórny odbiór końcowy zakończy się również niepowodzeniem lub Wykonawca nie 

przekaże Zamawiającemu Dokumentacji, Zamawiający będzie miał prawo wedle swojego uznania do:  

1.1. odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o powyższych 

okolicznościach, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, o 

której mowa w § 5 ust. 2 Umowy, niezależnie od powyższego, Zamawiającemu służy ustawowe 

prawo odstąpienia;  

1.2. zażądania nieodpłatnej wymiany nowego kabla, który pomyślnie przejdzie odbiór końcowy na 

warunkach opisanych w Umowie oraz do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 
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5 ust. 1 pkt.1.1 Umowy, w przypadku przekroczenia terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 

2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie wykonania wymiany nowego kabla, lub gdy nie przejdzie on 

pomyślnie odbioru końcowego, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o powyższych okolicznościach, a Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłaty kary umownej,  o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy. Oświadczenie o 

odstąpieniu od Umowy Zamawiający będzie mógł złożyć w ciągu 30 dni od daty dostarczenia 

Urządzeń. Niezależnie od powyższego, Zamawiającemu służy ustawowe prawo odstąpienia.  

6. Czas niezbędny do usuwania wad lub wymiany nowego kabla, lub przeprowadzenia odbioru końcowego 

wlicza się do terminu realizacji Umowy wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy. Wykroczenie poza termin 

realizacji Umowy, określony w § 2 ust. 1 Umowy skutkuje naliczaniem kar umownych zgodnie z § 5 ust. 

1 pkt. 1.1 Umowy.  

7. Jeżeli powtórny odbiór końcowy zakończony zostanie wynikiem pozytywnym i Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu Dokumentację oraz Deklarację zgodności, wówczas Strony podpiszą Protokół Odbioru 

Końcowego w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. Wzór Protokołu Odbioru Końcowego 

stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.  

8. Wykonawca musi przestrzegać przepisy BHP i p.poż i inne obowiązujące na terenie Zamawiającego.  

  

§ 3  

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI  

  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy za Cenę Umowy, która wynosi ……………. zł 

(słownie: ………………………….. złotych i ………./100), zwaną dalej „Ceną Umowy”.   

2. Ceną Umowy jest cena brutto, na którą składa się cena netto wynosząca …………….. zł (słownie: 

………………………. złotych i …/100), powiększona o podatek od towarów i usług VAT w kwocie ……………. zł 

(słownie: …………………. złotych i ……./100), naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu 

podpisania Umowy i wynoszący 23%.   

3. Cena Umowy jest ustalona, stała i nie podlega zmianom w trakcie realizacji Umowy.   

4. Cena Umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany 

do ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów w związku z realizacją Umowy, oprócz zapłaty na rzecz 

Wykonawcy Ceny Umowy.  

5. Płatność zostanie zrealizowana przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni kalendarzowych, licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

6. Błędnie wystawiona faktura powodować będzie ponowne liczenie 21-dniowego terminu płatności, licząc 

od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.  

7. Za termin zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego wymaganą 

należnością na rzecz Wykonawcy.  

8. Zamawiający preferuje wysyłanie faktur w formie elektronicznej na adres: faktury@pansa.pl .  

9. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami VAT.  

  

§ 4  

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY  

  



 

 

 

Numer referencyjny zakupu AMZH-AMZP-WZ-2225/1013/2018 

                          

  

  

Strona 8 z 13  
  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane usługi na okres 

36 miesięcy od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag.  

2. W okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnej wymiany kabla, bądź jego części na wolny od wad w przypadku wad.  

3. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy nieprawidłowości w funkcjonowaniu wymienionego kabla 

wysyłając telefonicznie pod numer ………………… oraz e-mailem na adres: ………………..  

4. Za moment zgłoszenia nieprawidłowości wymienionego kabla uznaje się moment wysłania e-mailem 

zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu kabla.   

5. Zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu wymienionego kabla dokonywane przez Zamawiającego 

będą przyjmowane i realizowane przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach 7.00 – 16.00.  

6. Czas reakcji ustala się na 48 godzin od momentu otrzymania Zgłoszenia nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu kabla od Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu wymienionego kabla 

w ciągu 21 dni od momentu otrzymania Zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu kabla od 

Zamawiającego.  

8. Wszystkie wymiany kabla w okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady będą 

wykonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne kabla niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji jakości.  

  

§ 5  

KARY UMOWNE  

  

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu postanowień umownych Zamawiający będzie miał 

prawo do żądania zapłaty przez Wykonawcę następujących kar umownych:  

1.1. 0,5% Ceny Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji Umowy w 

stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy,  

1.2. 0,01% Ceny Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę odpowiednio w 

podjęciu reakcji i usunięciu nieprawidłowości w stosunku do terminów określonych w § 4 ust. 6 lub 

ust. 7 Umowy,  

1.3. 0,009% Ceny Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

przekazaniu Zamawiającemu kolejnych polis ubezpieczeniowych w stosunku do terminu 

określonego w § 10 ust. 2 Umowy.  

2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca 

będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% Ceny Umowy. Zapłata 

kary umownej nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego.   

3. Ponadto, w przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust.2 powyżej, na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca usunie Urządzenia z Miejsca instalacji na swój koszt i ryzyko, w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych  z faktur przedstawionych do 

zapłaty, na podstawie noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.   
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5. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy w zakresie przewyższającym 

wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 

Cywilnym.  

  

§ 6  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

  

1. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania warunków Umowy przez jedną ze Stron, druga 

Strona wezwie ją do zaprzestania naruszania warunków Umowy, określając odpowiedni termin, nie 

krótszy niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Strona dotknięta naruszeniem może 

odstąpić od Umowy z uwzględnieniem treści ustępów niniejszego paragrafu. Oświadczenie o odstąpieniu 

od Umowy można złożyć w ciągu 30 dni od upływu powyższego terminu. Niezależnie od powyższego 

Stronie służy ustawowe prawo odstąpienia.  

2. W razie wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności powodujących, że 

wykonanie Przedmiotu Umowy nie jest możliwe albo jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, 

czego Strony, pomimo dochowania wszelkiej staranności nie mogły przewidzieć w chwili zawierania 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o 

wystąpieniu takich okoliczności.   

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

  

§ 7  

SIŁA WYŻSZA  

  

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą. 

Dla potrzeb Umowy siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia i niezależne od Stron.   

2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o wystąpieniu 

siły wyższej i przewidywanych skutkach w zakresie realizacji jej zobowiązań.  

3. W przypadku, gdy siła wyższa działała nie dłużej niż 30 dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o jej 

działaniu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji w celu zmiany (ustalenia nowych) terminów 

realizacji Umowy, lub zakresu świadczeń Wykonawcy lub Ceny Umowy (która nie może być wyższa niż 

Cena Umowy określona § 3 ust. 1 Umowy), z zastrzeżeniem iż Strony mogą postanowić o rozwiązaniu 

Umowy za porozumieniem Stron. W przypadku, gdy siła wyższa działała dłużej niż 30 dni od dnia 

zawiadomienia drugiej Strony o jej działaniu, każda ze Stron może odstąpić od Umowy w całości lub 

części w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o działaniu siły wyższej.   

  

§ 8  

INFORMACJE POUFNE  

  

1. Strony Umowy zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim informacji poufnych i/lub 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w związku z realizacją zadań objętych Umową, 

chyba że uzyskają pisemną zgodę drugiej Strony w każdym konkretnym przypadku.  
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2. Ujawnienie informacji poufnych i/lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wymagane zgodnie z 

obowiązującym prawem, orzeczeniem sądowym lub decyzją administracyjną uprawnionego organu 

administracji państwowej nie podlega powyższym ograniczeniom.  

3. Zobowiązanie do poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie, trwa nadal pomimo rozwiązania 

lub wygaśnięcia Umowy. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez swoich pracowników, 

pełnomocników oraz za osoby działające w ich imieniu.  

  

§ 9  

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI  

  

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia mienia Zamawiającego oraz innych 

ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, jak również z tytułu narażenia życia, zdrowia i 

mienia pracowników Zamawiającego, spowodowanych przez pracowników Wykonawcy i/lub osoby 

realizujące w jego imieniu i na jego rzecz Przedmiot Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się informować każdorazowo pisemnie Zamawiającego o podwykonawcach, 

którzy realizują w jego imieniu i na jego rzecz Przedmiot Umowy.  

3. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców w 

związku z realizacją Umowy, jak za swoje własne.  

  

§ 10  

UBEZPIECZENIE  

  

1. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu, przed wejściem w życie Umowy, poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 

kopię polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności, na kwotę nie mniejszą niż 100% Ceny Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, której 

termin ważności obejmuje okres obowiązywania Umowy.  

2. W przypadku, kiedy termin ważności polisy, której kopia została przedstawiona Zamawiającemu, nie 

obejmuje całego okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest odnawiać kolejne polisy 

w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy oraz 

przedstawiać Zamawiającemu kopie kolejnych polis w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ich odnowienia 

ale nie później niż w terminie 14 dni od daty upływu terminu ważności poprzedniej polisy. W przypadku 

nieprzedłożenia przez Wykonawcę kolejnych polis w terminie wskazanym powyżej Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.3. Umowy, 

liczonej od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w  tym ustępie.  

3. Ewentualne szkody powstałe po stronie Zamawiającego, które przewyższą sumy ubezpieczeniowe polisy 

ubezpieczeniowej, lub których nie obejmuje polisa ubezpieczeniowa zostaną pokryte we własnym zakresie 

bezpośrednio przez Wykonawcę, na pierwsze wezwanie Zamawiającego.  

  

§ 11  

PRAWA AUTORSKIE  

  

1. Wykonawca, w ramach Ceny Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z chwilą podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji, bez 
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względu na nośnik, na którym dokumentacja jest utrwalona, która nie podlega ochronie na podstawie 

art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W dacie wynikającej z treści zdania pierwszego 

powyżej, Zamawiający wskutek przeniesienia na niego przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych 

nabywa prawo do korzystania z Dokumentacji wytworzonej przez Wykonawcę i dostarczonej na 

podstawie Umowy na następujących polach eksploatacji:  

1.1. utrwalenie, kopiowanie i zwielokrotnienie całości lub części (fragmentów) Dokumentacji 

dowolną techniką i w dowolnej formie oraz w dowolnej ilości egzemplarzy, a także 

rozpowszechnianie egzemplarzy utrwalonych lub zwielokrotnionych, jak też utrwalonych lub 

zwielokrotnionych fragmentów tej Dokumentacji;  

1.2. wprowadzanie, Dokumentacji lub jej fragmentów do pamięci dowolnej ilości komputerów;  

1.3. dokonywanie skrótów i tłumaczeń całości lub części (fragmentów) Dokumentacji i jej utrwalanie 

lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie skrótów lub tłumaczeń, jak też jej 

rozpowszechnianie i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w 

dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w zgodnie z ust. 1.1. i 1.2. powyżej, z zastrzeżeniem, iż 

powyższe czynności nie będą dokonywane dla celów komercyjnych;  

1.4. łączenie Dokumentacji oraz jej fragmentów z innymi utworami, także takimi, które nie powstały 

w wyniku działań Wykonawcy lub Zamawiającego i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz 

rozpowszechnianie i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w 

dowolnej ilości egzemplarzy, w tym  zgodnie z ust. 1.1. i 1.2. powyżej;  

1.5. publiczne odtwarzanie i reemitowanie Dokumentacji lub jej fragmentów oraz skrótów lub 

tłumaczeń, o których mowa w ust. 1.3. powyżej,  

1.6. wykonywanie autorskich praw zależnych;  

1.7. wykorzystywania Dokumentacji na potrzeby postępowań przetargowych - udostępnienia całości 

lub części wykonawcom, którzy realizowaliby zadania na rzecz Zamawiającego.       

2. Wykonawca gwarantuje, że realizacja Umowy w tym zwyczajne użytkowanie Urządzeń, Przyłącza i  

Dokumentacji, nie spowoduje naruszenia czyichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych, 

towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych know-how oraz innych praw chronionych.   

3. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w związku z 

realizacją Umowy, dotyczącą w szczególności naruszenia czyichkolwiek praw autorskich, znaków 

handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how oraz innych praw 

chronionych.  

  

  

§ 12  

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW  

  

Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy  

Stronami,  które  wynikły  z  zastosowania  Umowy  i/lub  jej  interpretacji   

o ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

  

§ 13  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
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1. Umowa zostaje zawarta w dniu jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę, a w przypadku, gdy 

podpisy będą składane w różnych terminach Umowa - z dniem złożenia ostatniego podpisu.   

2. Jeżeli poszczególne postanowienia Umowy okażą się nieważne lub niewykonalne, nie narusza to 

ważności pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne postanowienia należy zastąpić 

postanowieniem, które w sposób prawnie dopuszczalny jak najbardziej zbliżone jest do woli Stron 

wyrażonej w Umowie i które jest wykonalne. Nowa regulacja zastępująca postanowienie nieważne lub 

niewykonalne albo wypełniająca ewentualną lukę zostanie sporządzona przez Strony w formie pisemnej.  

3. Wykonawca nie może dokonać cesji praw, wynikających z  Umowy na osoby trzecie.  

4. W sprawach związanych z realizacją Umowy osobami odpowiedzialnymi są:  

4.1. Ze strony Zamawiającego:  

4.1.1. osobą upoważnioną do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy, w tym 

uzgodnień w zakresie zagadnień technicznych, oraz podpisania Protokołów, o których mowa 

w Umowie jest ………… (tel.: …………………., adres e-mail: ……………….) lub inna osoba 

wskazana imiennie przez Zamawiającego;   

4.1.2. w zakresie zagadnień handlowych osobą upoważnioną do dokonywania uzgodnień w trakcie 

realizacji Umowy jest ……….. (tel.: ………., adres e-mail: ……………..) lub inna osoba wskazana 

imiennie przez Zamawiającego.   

Wykonawca zobowiązany jest kierować korespondencję do osoby upoważnionej do dokonywania 

uzgodnień w trakcie realizacji Umowy, w tym uzgodnień w zakresie zagadnień technicznych, 

równocześnie do wiadomości osoby upoważnionej do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji 

Umowy w zakresie zagadnień handlowych.  

4.2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy, w 

tym uzgodnień w zakresie zagadnień technicznych i handlowych oraz do podpisania Protokołów, o 

których mowa w Umowie jest ………………………. (tel.: …………….., adres e-mail: ………………..) lub inna 

osoba imiennie wskazana przez Wykonawcę.   

5. Zmiany osób, o których mowa w ust. 4 powyżej lub ich danych kontaktowych, nie wymagają zmiany 

poprzez podpisywanie aneksu do umowy. Zmiany dokonywane są pisemnie, drogą elektroniczną lub 

faksem, kierowanym w przypadku zmiany po stronie Wykonawcy do osoby ze strony Zamawiającego 

upoważnionej do dokonywania uzgodnień w zakresie handlowym, a w przypadku zmiany po stronie 

Zamawiającego – do osoby ze strony Wykonawcy upoważnionej do dokonywania uzgodnień zgodnie z 

ust. 4 pkt.4.2 powyżej. Zmiana jest skuteczna od daty doręczenia drugiej Stronie informacji o zmianie.  

6. Osoby wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do składania w imieniu Stron 

Umowy żadnych oświadczeń woli zmierzających lub powodujących zmianę (warunków lub postanowień) 

Umowy lub rozwiązanie Umowy.  

7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy 

Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

8. Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron Umowy.   

9. Do Umowy zostały dołączone, jako jej integralna część Załączniki.  

9.1. Załącznik nr 1 - Wzór Protokołu Odbioru Końcowego  
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Załącznik nr 1 do Umowy nr PAŻP/18-……/AMZH  

  

Wzór Protokołu Odbioru Końcowego  

  

Protokół Odbioru Końcowego  dot. Umowy nr 

PAŻP/18-………./AMZH z dnia ….  

  

Strony Umowy potwierdzają, że:  

1. Wykonawca wykonała Przedmiot Umowy.  

2. Wykonawca przekazał Zamawiającemu Dokumentację.  

3. Za wyjątkiem usług świadczonych w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wszystkie pozostałe warunki 

i postanowienia Umowy zostały wypełnione przez Wykonawcę.  

  

  

  

  

Przedstawiciel Wykonawcy    Przedstawiciel Zamawiającego  

  

............................................                                                                                . ........................................  

             (podpis/-y)                                                                                                                  (podpis/-y)        

  

  

  

  

  

  

   


