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WZÓR UMOWY  
 

 

UMOWA NR ................................................ 

  

W dniu .........-.........-2020 r. w Warszawie, w wyniku przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), pomiędzy: 

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 

posiadającym NIP 525-00-11-266, REGON 000001258, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, 

reprezentowanym przez: 

prof. dr hab. Alojzego Nowaka - Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

a 

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

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

posiadającą/ym NIP ......................................................., REGON ......................................................,  

wpisaną/ym do CEIDG/KRS pod nr ...……………………………………………………………….,  

zwaną/ym dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną/ym przez: 

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

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług konserwacyjno-serwisowych instalacji i urządzeń 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zwanych dalej „urządzeniami”, zainstalowanych w budynkach 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przy ul. Szturmowej 1/3. 

 

§ 2. 

1. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje: 

1) wykonywanie konserwacji okresowych, dokonywanie wymiany materiałów 

eksploatacyjnych, monitorowanie stanu technicznego, diagnozowanie awarii, wykonywanie 

drobnych napraw, pozostawanie w stałej gotowości do wykonania wszelkich napraw - w 

tym również napraw, których zakres przekracza naprawy drobne; 

2) dokonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych. 

2. Niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonać 

przeglądu urządzeń i instalacji objętych niniejszą umową, w obecności upoważnionego 

Załącznik nr 5 do SIWZ
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przedstawiciela Zleceniodawcy. Z przeglądu Zleceniobiorca zobowiązany jest sporządzić 

Protokół otwarcia, zawierający ocenę aktualnego stanu technicznego instalacji i urządzeń i 

przedłożyć go Zleceniodawcy nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy. Koszty wykonania przeglądu i sporządzenia Protokołu otwarcia obciążają 

Zleceniobiorcę. 

3. Wszelkie czynności wykonane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zleceniobiorca 

zobowiązany jest potwierdzić stosownym wpisem w książce serwisowej danego urządzenia. 

4. Wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w pomieszczeniach, w których 

zainstalowane są urządzenia, w obecności upoważnionego przedstawiciela Zleceniodawcy. 

Zleceniobiorca zobowiązany jest każdorazowo posprzątać pomieszczenia, w których 

wykonywał prace, bezpośrednio po ich zakończeniu. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej 

staranności, zasad bezpieczeństwa, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej i 

obowiązujących norm. 

6. Sprzęt i narzędzia oraz materiały (śruby, uszczelki, bezpieczniki, filtry, itp.) niezbędne do 

wykonania prac wynikających z niniejszej umowy zapewnia Zleceniobiorca na swój koszt. 

7. Po dokonaniu wymiany Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za utylizację zużytych materiałów i 

niezwłoczne przekazanie Zleceniodawcy karty odpadów. 

 

§ 3. 

1. Zakres i częstotliwość czynności konserwacyjnych stanowiących przedmiot umowy określony w 

§ 2 ust. 1 pkt 1 oraz zestawienie materiałów eksploatacyjnych stanowiących przedmiot umowy 

określony w § 2 ust. 1 pkt 2 zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Uwzględniona w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy wymiana kompletów poszczególnych 

filtrów kieszeniowych uzależniona jest od ich zużycia. W ramach czynności wynikających z 

zakresu przedmiotowego niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest co miesiąc 

dokonać oceny stanu filtrów i po stwierdzeniu konieczności wymiany bezzwłocznie zgłosić ten 

fakt Zleceniodawcy. 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zrezygnowania z konserwacji lub wymiany, lub 

zmniejszenia ich ilości w stosunku do ilości przewidzianych w Załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy. Z tego tytułu Zleceniobiorcy nie przysługują żadne roszczenia do Zleceniodawcy. 

 

§ 4. 

1. W ramach przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy Zleceniobiorca 

zobowiązany jest do: 



Przetarg nieograniczony nr 26/6/2020 41

1) wykonywania czynności konserwacyjnych zgodnie z zakresem i częstotliwością określoną w 

Załączniku nr 1 do niniejszej umowy; dokładny termin wykonania czynności Zleceniobiorca 

zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z upoważnionym pracownikiem Zleceniodawcy 

(e-mail); 

2) dokonywania comiesięcznych oględzin i oceny stanu technicznego wszystkich urządzeń 

objętych niniejszą umową; 

3) dokonywania comiesięcznej oceny stanu filtrów, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej 

umowy, i każdorazowego zgłoszenia Zleceniodawcy stwierdzonej konieczności wymiany; 

4) dokonywanie wymiany materiałów eksploatacyjnych, po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zleceniodawcy;  

5) comiesięcznego dokonywania: 

a) kontroli stanu technicznego dwóch systemów kanałów nawiewno-wywiewnych 

wybranych losowo lub wskazanych przez Zleceniodawcę, 

b) kontroli poprawności pracy dwóch systemów wyciągowych wybranych losowo lub 

wskazanych przez Zleceniodawcę, 

c) kontroli stanu technicznego 30 szt. klimakonwektorów (fancoili) wybranych losowo lub 

wskazanych przez Zleceniodawcę, 

d) czyszczenia skraplaczy zewnętrznych; 

6) diagnozowania wszelkich awarii urządzeń objętych niniejszą umową; przez awarię rozumie 

się każde nieprawidłowe działanie urządzenia lub sygnalizację na sterowniku urządzenia; 

7) wykonywania drobnych napraw urządzeń objętych niniejszą umową; za drobne naprawy 

uważane są czynności niezbędne do przywrócenia pełnej sprawności technicznej urządzenia, 

do których nie są wymagane materiały lub wymagane są materiały ogólnego zastosowania 

(np. śruby, uszczelki, bezpieczniki, itp.); 

8) wpisywania wykonanych czynności do książek serwisowych poszczególnych urządzeń. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest zakończyć drobną naprawę w ciągu 24 godzin od chwili 

zgłoszenia awarii przez Zleceniodawcę, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Zakończenie drobnej naprawy w przypadku awarii zgłoszonej przez Zleceniodawcę z adnotacją: 

a) pilne – winno nastąpić nie później niż w ciągu 6 godzin od chwili zgłoszenia, 

b) bardzo pilne – winno nastąpić nie później niż w ciągu 3 godzin od chwili zgłoszenia. 

4. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia awarii wiążącej się z konicznością wykonania naprawy 

wykraczającej poza zakres określony w ust. 1 pkt 7 Zleceniobiorca zobowiązany jest sporządzić 

i przedłożyć Zleceniodawcy protokół zawierający opis awarii i niezbędne do wykonania 

czynności naprawcze z wykazem i kosztorysem niezbędnych materiałów oraz liczbą 
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roboczogodzin potrzebnych do wykonania naprawy. Protokół Zleceniobiorca zobowiązany jest 

przedłożyć Zleceniodawcy w terminie wskazanym odpowiednio w ust. 2 lub ust. 3. 

5. Przedłużenie terminu zakończenia naprawy określonego odpowiednio w ust. 2 lub ust. 3 jest 

możliwe wyłącznie z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zleceniobiorcy, po uzyskaniu 

pisemnej zgody Zleceniodawcy. Wystąpienie Zleceniobiorcy o zgodę na przedłużenie terminu 

zakończenia naprawy musi nastąpić przed upływem terminu określonego odpowiednio w ust. 2 

lub ust. 3, z podaniem uzasadnienia przyczyn braku możliwości realizacji w ustalonym terminie 

oraz wskazaniem nowego terminu realizacji. 

 

§ 5. 

1. W przypadku wystąpienia awarii wiążącej się z koniecznością wykonania naprawy 

wykraczającej poza zakres określony w § 4 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy, Zleceniodawca  może 

zlecić jej wykonanie Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca zobowiązany jest ją wykonać na 

zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązany jest zakończyć naprawę w 

ciągu 48 godzin od chwili otrzymania zlecenia od Zleceniodawcy, przy czym przystąpienie do 

wykonywania naprawy musi nastąpić nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili otrzymania 

zlecenia. 

3. Przedłużenie terminu zakończenia naprawy, określonego w ust. 2 , jest możliwe wyłącznie z 

przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zleceniobiorcy, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zleceniodawcy. Wystąpienie Zleceniobiorcy o zgodę na przedłużenie terminu zakończenia 

naprawy musi nastąpić przed upływem terminu określonego w ust. 2, z podaniem uzasadnienia 

przyczyn braku możliwości dochowania terminu pierwotnego, a także wskazaniem nowego 

terminu zakończenia naprawy. 

4. Naprawy wykraczające poza zakres określony w § 4 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy oraz 

materiały niestanowiące materiałów ogólnego zastosowania lub materiałów wymienionych w 

Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, nie wchodzą w zakres przedmiotu niniejszej umowy, w 

związku z czym Zleceniodawca może zakupić je od dowolnego podmiotu. Z tego tytułu 

Zleceniobiorcy nie przysługują żadne roszczenia do Zleceniodawcy. 

5. Naprawy, o których mowa w niniejszym paragrafie będą stanowić odrębne zamówienia w 

rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Kwota wynagrodzenia za wykonanie naprawy, o której mowa w ust. 1, będzie każdorazowo 

uzgadniania ze Zleceniodawcą, przy uwzględnieniu zakresu awarii oraz liczby roboczogodzin 

potrzebnych do wykonania naprawy, zgodnie z powszechnie stosowanymi normami dla tego 

typu prac (np. KNR), z uwzględnieniem ust. 7. 
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7. Stawka roboczogodziny stosowana przy wykonywaniu naprawy, o której mowa w ust. 1, będzie 

każdorazowo uzgadniania ze Zleceniodawcą, jednak nie będzie wyższa niż 150% minimalnej 

stawki godzinowej ustalonej na podstawie obowiązujących przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 

 

§ 6. 

1. Do realizacji przedmiotu umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest przydzielić osoby spełniające 

wymagania w zakresie kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia postawione w postępowaniu 

przetargowym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, zgodnie ze złożonymi przez 

Zleceniobiorcę w toku przetargu oświadczeniami, z uwzględnieniem ust 4. 

2. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć 

Zleceniodawcy imienna listę osób przydzielonych do realizacji przedmiotu umowy, ze 

wskazaniem kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia każdej z osób wpisanych na listę oraz 

załączeniem kserokopii dokumentów potwierdzających podane informacje. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zmiany osoby przewidzianej 

do realizacji przedmiotu umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przydzielenia osoby o nie 

niższych kwalifikacjach, uprawnieniach i doświadczeniu, z uwzględnieniem ust. 4.  Każda 

zmiana osoby zobowiązuje Zleceniobiorcę do aktualizacji listy, o której mowa w ust. 2 oraz 

przedłożenia Zleceniodawcy dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje, uprawnienia i 

doświadczenie nowej osoby. Aktualizacja listy i przedłożenie dokumentów  musi nastąpić przed 

rozpoczęciem przez nową osobę wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy. 

4. Zleceniodawca ma prawo niedopuszczenia do wykonywania obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy osób nieposiadających odpowiednich uprawnień, kwalifikacji lub 

doświadczenia lub nie rokujących należytego wykonania obowiązków. Z tego tytułu 

Zleceniobiorcy nie przysługują żadne roszczenia do Zleceniodawcy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zleceniobiorca ma obowiązek niezwłocznie 

zaproponować inną osobę w celu uzyskania akceptacji Zleceniodawcy. 

6. W przypadku urządzeń będących na gwarancji producenta, wskazanych w Załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania czynności wynikających z 

niniejszej umowy wyłącznie przez osoby posiadające stosowną autoryzację zapewniającą 

utrzymanie gwarancji producenta na urządzenia, pod rygorem obciążenia Zleceniobiorcy 

wszelkimi kosztami związanymi z utratą gwarancji na urządzenia. 
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§ 7. 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy: od dnia .........-.........-2020 r. do dnia  

.........-.........-2023 r. 

2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Wypowiedzenie 

wymaga formy pisemnej. 

3. Zleceniodawca ma prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę któregokolwiek z postanowień 

niniejszej umowy lub nienależytego wywiązywania się Zleceniobiorcy z obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy 

pisemną informację o rozwiązaniu umowy z podaniem uzasadnienia.  

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8. 

1. Łączne wynagrodzenie za cały okres umowy, z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, wynosi: ....................................................... zł 

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

…………………………………………………………………………………….) brutto, w tym: 

- wartość netto: .................................................... zł (słownie: ....................................................... 

........................................................................................................................................................),  

- podatek VAT: .................................................... zł (słownie: ....................................................... 

........................................................................................................................................................). 

2. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy ustala się 

wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne, które zgodnie z ofertą przetargową Zleceniobiorcy 

wynosi: .................................................... zł (słownie:  ................................................................... 

.............................................................................................................................................) brutto. 

3. Rozliczenie będzie następować w okresach jednomiesięcznych, z dołu na podstawie faktur 

wystawianych po podpisaniu przez Zleceniodawcę protokołu odbioru prac wykonywanych 

przez Zleceniobiorcę w danym okresie rozliczeniowym. Dokumentem niezbędnym do 

dokonania odbioru prac przez Zleceniodawcę jest protokół oceny stanu technicznego urządzeń i 
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wykonanych drobnych napraw sporządzony przez Zleceniobiorcę, zgodny z zapisami w 

książkach serwisowych poszczególnych urządzeń. Zleceniobiorca zobowiązany jest do 

przedłożenia protokołu w pierwszym dniu roboczym (pon.-piąt.) po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego. Wzór miesięcznego protokołu oceny stanu technicznego urządzeń i 

wykonanych drobnych napraw zostanie uzgodniony niezwłocznie po zawarciu niniejszej 

umowy. 

4. Rozliczenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 

umowy będzie następować według cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym 

złożonym w ofercie przetargowej Zleceniobiorcy. 

5. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu w przypadku 

zmniejszenia ilości konserwacji lub wymian, o czym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, oraz 

w przypadku rozwiązania niniejszej umowy przed końcem okresu ustalonego w § 7 ust. 1. 

 

§ 9. 

1. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na usługi lub towary objęte niniejszą 

umową w wynagrodzeniu zostanie uwzględniona stawka podatku VAT obowiązująca w dniu 

powstania obowiązku podatkowego. W związku ze zmianą stawki podatku VAT kwoty netto 

określone w ofercie przetargowej Zleceniobiorcy pozostają niezmienne, natomiast 

wynagrodzenie brutto może ulec zmianie.  

2. Poza sytuacją przewidzianą w ust. 1 wysokość wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy może 

ulec zmianie w przypadku zmiany: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę.  

3. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianej w ust. 2 Zleceniobiorca jest zobowiązany 

przedłożyć Zleceniodawcy stosowną kalkulację oraz udowodnić, że zmiany wymienione w ust. 

2 będą wpływały na koszty wykonania zamówienia. Zleceniobiorca przełoży Zleceniodawcy 

wykaz osób przydzielonych do realizacji przedmiotu umowy, dla których zmiany wymienione 

w ust. 2 mają zastosowanie wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. 

Zmiana wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 2 nastąpi na 

pisemny wniosek Zleceniobiorcy.  Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał 
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weryfikacji Zleceniodawcy, który zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień lub 

odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie będzie 

spełniał warunków umowy. Zmiana wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o których 

mowa w ust. 2 zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy i zacznie obowiązywać od 

dnia wejścia w życie zmiany przepisów będących podstawą do zmiany wynagrodzenia 

Zleceniobiorcy. 

4. Zmiana wynagrodzenia może dotyczyć tylko tej części zamówienia, która została do 

wykonania. W związku ze wskazanymi w ust. 1 i 2 okolicznościami możliwe jest zmniejszenie 

lub zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem że zwiększenie 

wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów 

wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę. 

 

§ 10. 

1. Zleceniodawca będzie regulować należne wynagrodzenie przelewem z rachunku Zleceniodawcy 

na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr: 

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

na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Zleceniodawcę 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie wyłącza 

dochodzenia przez Zleceniodawcę roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, w 

szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez Zleceniodawcę po 

dokonaniu odbioru.  

2. Zleceniodawca zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zleceniodawcy kwotą płatności. 

4. W przypadku niedostarczenia przez Zleceniobiorcę faktury konsekwencje późniejszej wypłaty 

obciążają wyłącznie Zleceniobiorcę. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów 

i usług. 

6. Zleceniobiorca potwierdza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 1 jest rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego.  

7. Zleceniobiorca potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy jest zawarty i uwidoczniony w 

wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, zwanym dalej „Wykazem”. 
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8. Zleceniobiorca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zleceniodawcę o wykreśleniu 

jego rachunku bankowego z Wykazu lub o utracie charakteru czynnego podatnika podatku od 

towarów i usług. 

9. Zleceniodawca ma prawo w terminie płatności, o którym mowa w ust. 2 zweryfikować 

ujawnienie w Wykazie wskazanego przez Zleceniobiorcę rachunku bankowego, o którym mowa 

w ust. 1. Jeżeli wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy nie będzie zawarty i 

uwidoczniony w Wykazie na dzień zlecenia przelewu, Zleceniodawca ma prawo do zapłaty 

należności na wybrany przez Zleceniodawcę inny rachunek bankowy Zleceniobiorcy, który 

widnieje w Wykazie. W przypadku, jeśli w Wykazie nie będzie żadnego rachunku bankowego 

Zleceniobiorcy, wtedy Zleceniodawca przekaże środki na rachunek bankowy wskazany przez 

Zleceniobiorcę na wystawionej fakturze pomimo jego braku w Wykazie, pod rygorem 

ujemnych skutków finansowych określonych w art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.). 

10. Zamawiający przy dokonywaniu płatności zastosuje mechanizm podzielonej płatności, o 

którym mowa w  ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

11. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług 

Zleceniobiorca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości 

podatkowych, które powstały w stosunku do Zleceniodawcy na skutek błędnego opodatkowania 

VAT. Powyższe dotyczy zarówno przypadku, gdy Zleceniodawca odliczył podatek VAT, który 

nie powinien zostać odliczony ze względu na jego błędne naliczenie przez Zleceniobiorcę, jak 

również przypadku, w którym Zleceniodawca na skutek błędu Zleceniobiorcy rozliczył za 

Zleceniobiorcę podatek należny. 

12. Zleceniobiorca bez pisemnej zgody Zleceniodawcy nie może przenieść wierzytelności na osobę 

trzecią oraz dokonywać potrąceń wierzytelności własnej z wierzytelnością Zleceniodawcy. 

13. Potrącenie lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zleceniodawcy są dla Zleceniodawcy bezskuteczne. 

 

§ 11. 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) każdorazowo w przypadku opóźnienia Zleceniobiorcy w wykonaniu czynności do której 

Zleceniobiorca jest zobowiązany niniejszą umową (w tym nieterminowe przystąpienie do 

prac lub nieterminowe przedłożenie Zleceniodawcy wymaganego protokołu) Zleceniobiorca 

zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 

terminów określonych w niniejszej umowie; 
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2) w przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zleceniodawcę na podstawie § 7 ust. 3 

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy; 

3) w przypadku rozwiązania niniejszej umowy z naruszeniem § 7 ust. 2 Strona, która 

rozwiązała umowę zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% kwoty 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z bieżących należności, bez 

osobnego wezwania do zapłaty. O ile kary umowne nie zostaną potrącone z bieżących 

należności Zleceniobiorcy, zostaną zapłacone na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Zleceniobiorcy z wykonania umowy. 

 

§ 12. 

1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich 

związane z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

2. Za przeszkolenie w zakresie BHP osób wykonujących czynności wchodzące w zakres 

przedmiotu umowy oraz ewentualne wypadki przy pracy odpowiada  Zleceniobiorca. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że prace elektryczne będą wykonywane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem obowiązującym w Polsce. 

4. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe przy 

wykonywaniu i w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zleceniodawcę o uszkodzeniu lub 

szkodach, o których mowa w ust. 4 i pokryć wszelkie koszty związane z ich usunięciem. 

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy 

aktualne ubezpieczenie od: 

1) odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

niniejszej umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy złotych); 

2) odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich; 

3) zniszczenia oraz innych zdarzeń losowych w odniesieniu do robót i obiektów, materiałów  

i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem prac podczas realizacji niniejszej 

umowy; 
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4) zniszczenia własności prywatnej spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem 

Zleceniobiorcy. 

 

§ 13. 

1. Do realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zleceniobiorca może zatrudnić podwykonawcę, 

który posiada niezbędne umiejętności, uprawnienia, personel i sprzęt do wykonania zamówienia 

oraz zawodowo trudni się wykonywaniem czynności objętych niniejszą umową. 

2. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Zleceniobiorca w formie pisemnej 

wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i poda 

firmy podwykonawców, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługę wykonywaną w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zleceniodawcy. Pozostałą część zamówienia Zleceniobiorca 

wykona siłami własnymi.  

3. Zleceniobiorca zawiadomi Zleceniodawcę o wszelkich zmianach danych,  o których mowa w 

ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zleceniobiorca 

odpowiada za działania lub zaniechania każdego z podwykonawców jak za własne. Zmiana 

podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zleceniodawcy pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zleceniobiorcy. W przypadku zmiany podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu 

stosuje się odpowiednio. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Zleceniobiorca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Zleceniobiorca jest obowiązany wykazać Zleceniodawcy, że proponowany inny podwykonawca 

lub Zleceniobiorca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Zleceniobiorca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Zleceniobiorcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

§ 14. 

1. Wniesione przez Zleceniobiorcę przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego 

jej wykonania w wysokości ...................................................... zł (słownie: .................................. 
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.........................................................................................................................................................) 

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zleceniodawca może potrącać należne kary 

umowne i koszty, o których mowa w § 6 ust. 6 i § 12 ust. 5 niniejszej umowy.  

3. Zwrot niewykorzystanej części zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego dnia 

obowiązywania niniejszej umowy. 

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zleceniobiorca może dokonać zmiany formy wniesionego 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, 

Zleceniodawca będzie je przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot 

niewykorzystanej części zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po 

pomniejszeniu o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Zleceniobiorcy. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 

wskazany w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, chyba że Zleceniobiorca złoży Zleceniodawcy 

pisemny wniosek, w którym wskaże inny rachunek bankowy do zwrotu zabezpieczenia. 

 

§ 15. 

1. Z ramienia Zleceniodawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy jest: 

............................................................................................. nr tel.: ................................................. 

e-mail: ............................................................................................................................................ . 

2. Z ramienia Zleceniobiorcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy jest: 

............................................................................................. nr tel.: ................................................. 

e-mail: ............................................................................................................................................ . 

 

§ 16. 

W przypadku sporów wynikłych na tle realizacji umowy, Strony będą dążyły do ich polubownego 

rozstrzygnięcia. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie nie dojdzie do skutku spory rozstrzygać będzie 

sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 17. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 
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2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty złożonej 

w przetargu, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, z wyjątkiem przypadków 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 18. 

1. Rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 19. 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zleceniodawcy, jeden 

dla Zleceniobiorcy. 

2. Kserokopia oferty przetargowej Zleceniobiorcy wraz ze wszystkimi załącznikami, 

uzupełnieniami, wyjaśnieniami stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Dokumenty przetargowe – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

wyjaśnieniami i modyfikacjami/zmianami – służą pomocniczo do interpretacji postanowień 

niniejszej umowy. 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Zakres i częstotliwość konserwacji i wymian 

Załącznik nr 2 – Kserokopia oferta przetargowej Zleceniobiorcy 

Załącznik nr 3 – Wydruk z CEIDG/KRS Zleceniobiorcy 

 

ZLECENIOBIORCA       ZLECENIODAWCA 

 


