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UMOWA Nr ............................................... zawarta w  dniu ............................................  
 
pomiędzy:  
 
Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski  
zwanym w treści umowy Zamawiającym i reprezentowanym przez: 
 
 
1. ................................................................................................................................................ 

 
2. ................................................................................................................................................ 
 
a ………...................................................................................................................................... 
 
………......................................................................................................................................... 
zwanym w Umowie Wykonawcą 
 
 
zarejestrowanym w .................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
reprezentowanym przez:. 

 
1. ................................................................................................................................................ 

 
2. ................................................................................................................................................ 

który wyłoniony został w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości 
określonej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej  

na potrzeby przygotowania i złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych Osi priorytetowej I 

Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działanie 

1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej  

w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej 

kogeneracji Konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19 dla projektu pn.: „Budowa Systemu 

Kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie 

Trybunalskim”. 

2. Dokumentacja techniczna będzie składać się z następujących dokumentów: 

a. Audytu źródła ciepła w zakresie zgodnym z zakresem planowanych robót budowlanych, 

uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 

energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu 

oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 

ze zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
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3 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form 

audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także 

algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. (Dz.U. 2015 

poz. 1606 ze zmianami), 

b. Programu funkcjonalno-użytkowego dla wybranego przez Zamawiającego najbardziej 

efektywnego rozwiązania uzasadnionego wykonanym audytem (zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

Dz. U. 2013 poz. 1129) 

3. Dokumentacja aplikacyjna , opracowana dla zakresu robót uzasadnionego wykonanymi audytami 

dla wybranego najbardziej efektywnego rozwiązania, będzie składać się z następujących 

dokumentów: 

a. Studium wykonalności zawierające analizę kosztów i korzyści wraz z arkuszem 

kalkulacyjnym zawierającym model finansowo-ekonomiczny, stanowiący załącznik  

do wniosku o dofinansowanie. 

b. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w celu przeprowadzenia badania konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla całego zakresu objętego 

wnioskiem do organu właściwego do wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach,  

c. Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, niebędącymi  

w posiadaniu Zamawiającego lub których wystawienie leży w gestii Zamawiającego.  

4. Dokumentacja przetargowa zostanie opracowana w zakresie: 

a. Kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, 

b. Warunków udziału w postępowaniu dla wykonawców Inwestycji, 

c. Wzoru umowy na wyłonienie wykonawcy Inwestycji 

5. W zakresie przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 3 powyżej jest przygotowanie gotowego  

do złożenia i kompletnego wniosku o dofinansowanie oraz świadczenie pomocy Zamawiającemu 

podczas składania wniosku o dofinansowanie do Instytucji Wdrażającej dla zachowania 

zgodności z Regulaminem Konkursu. Wykonawca w ramach prac objętych niniejszym 

przedmiotem umowy bazował będzie m.in. na danych zawartych w opracowanym przez 

wykonawcę Studium Wykonalności.  

6. W zakresie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej jest opracowanie uzupełnień  

i wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie, sporządzanie zmian treści złożonych dokumentów 

oraz świadczenie pomocy Zamawiającemu w  przygotowaniu i składaniu uzupełnień i wyjaśnień 

do Instytucji Wdrażającej, w terminach i w zakresie dokumentów wymaganych przez Instytucję 

Wdrażającą na etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej wniosku, do czasu rozstrzygnięcia 

Konkursu. 

7. W zakresie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej jest: 

a. wsparcie Zamawiającego przy przeprowadzeniu postępowania o udzielnie zamówienia 

publicznego poprzez zapewnienie udziału przedstawiciela Wykonawcy w komisji 

przetargowej, pełniącego funkcję biegłego, w opracowaniu wyjaśnień i modyfikacji SIWZ 

w części odpowiadającej zakresowi określonemu w ust. 4 pkt a-c, 

b. doradztwo i udział przedstawiciela Wykonawcy w postępowaniu odwoławczym, skargowym 

w przypadku złożenia odwołania przez wykonawcę Inwestycji, zaskarżenia orzeczenia KIO. 
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8. Wymagana forma całości opracowań: 

 w postaci elektronicznej – w formie i w formacie umożliwiających złożenie wniosku 

o dofinansowanie za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych,  

 w postaci elektronicznej – w formacie programu Adobe Acrobat *.pdf, na płycie CD, 

 w postaci wydruków – 2 egzemplarze. 

9. Wykonawca nie jest upoważniony do zawierania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego. 

§ 2  

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

a. dokumentację określoną w § 1 ust. 2 – 3 do 20 czerwca 2019 r., 

b. dokumentację określoną w § 1 ust. 4 do dnia rozstrzygnięcia Konkursu, 

Strony przewidują, że wykonanie całości umowy nastąpi w terminie 18 miesięcy od podpisania 

niniejszej umowy. 

2. Odbiór dostarczonego przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo  

– odbiorczym dokumentacji technicznej, protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji 

przetargowej oraz protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji aplikacyjnej, wystawionym 

przez Wykonawcę, podpisanym przez strony umowy.  

3.  Strony nie ponoszą odpowiedzialności za przedłużające się procedury administracyjne, 

związane z uzyskaniem wymaganych dokumentów, decyzji, opinii, oświadczeń od podmiotów 

trzecich, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, jeżeli nie wynikają one z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy. Wystąpienie okoliczności wskazanych w zdaniu poprzednim stanowi 

przesłankę przesunięcia terminów realizacji wskazanych w umowie i nie stanowi przesłanki  

do obciążenia Wykonawcy karą umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, określoną 

w § 6 ust. 1 pkt b. 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Całkowita kwota wynagrodzenia Wykonawcy wynosi: …………………. zł brutto (słownie 
złotych: ………………………………………………………. ) i będzie płatna w poniższy sposób: 

a. 30% całkowitej kwoty wynagrodzenia – ……………. zł brutto (słownie złotych: 
………………………………….), płatne po opracowaniu i przekazaniu dokumentacji 
technicznej  w zakresie z  § 1 ust. 2.  

b. 40% całkowitej kwoty wynagrodzenia – ……………. zł brutto (słownie złotych: 
…………………………………) płatne po uzyskaniu informacji o pozytywnej ocenie 
formalnej wniosku o dofinansowanie, złożonego wraz z wymaganymi załącznikami. 

c. 15% całkowitej kwoty wynagrodzenia – ……………. zł brutto (słownie złotych: 
…………………………………) płatne po opracowaniu i przekazaniu dokumentacji 
przetargowej. 

d. 15% całkowitej kwoty wynagrodzenia – ……………. zł brutto (słownie złotych: 
…………………………………) płatne po wykonaniu całości umowy. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji. 

3. Podstawę wystawienia faktur na kwoty wymienione w ust. 1 lit. a i c stanowić będą protokoły 
zdawczo – odbiorcze, określone w §2 ust. 2. Podstawę wystawienia faktury na kwotę 
wymienioną w ust. 1 lit. b będzie oficjalna informacja Narodowego Funduszu Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie. 
Podstawą wystawienia faktur, na kwotę wymienioną w ust. 1 lit. d, będzie potwierdzenie 
zawarcia umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych na podstawie programu 
funkcjonalno – użytkowego, sporządzonego przez Wykonawcę. 

4. Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ciągu 30 dni od dnia 
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy  
tj.: …………………………………………………. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

6. Za opóźnienie w terminie płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 
opóźnienie. 

7. Strony postanawiają, że za termin zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a. Udostępnienia aktywnego konta użytkownika w systemie elektronicznej obsługi wniosków 
aplikacyjnych na czas realizacji umowy – jeżeli składanie wniosków aplikacyjnych 
do wybranego programu dofinansowania będzie się odbywało poprzez system elektroniczny 
i Zamawiający będzie posiadał aktywne konto użytkownika na dzień powiadomienia 
Wykonawcy o konieczności wykonania dokumentacji aplikacyjnej, 

b. Posiadania podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego 
certyfikatu, lub podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym w ramach ePUAP – jeżeli 
składanie wniosków aplikacyjnych do wybranego programu dofinansowania będzie się 
odbywało poprzez system elektroniczny i posiadanie ww. podpisu będzie wymagane 
regulaminem programu dofinansowania, 

c. Udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji, dokumentów (w tym faktur za energię, 
ciepło, paliwo gazowe i kopalne - jeśli będą niezbędne) i zestawień niezbędnych do realizacji 
umowy, jak również udzielania wyjaśnień w tym zakresie, 

d. Współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji umowy, 
a w szczególności do uzgadniania z Wykonawcą rozwiązań problemów pojawiających się 
w trakcie realizacji umowy, 

e. Zapewnienia zaangażowania swoich pracowników lub innych wyznaczonych osób 
w terminach i wymiarze czasowym niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, o ile nie będzie to prowadziło do naruszenia bezwzględnie obowiązujących 
przepisów o czasie pracy określonych w kodeksie pracy i w przepisach szczególnych, 

f. Współdziałania z Wykonawcą w celu uzyskania wszelkich danych, decyzji, opinii, 
oświadczeń, zgód, pozwoleń itp., w tym również od podmiotów lub osób trzecich, 

g. Podejmowania decyzji związanych z realizacją przedmiotu umowy w terminach 
umożliwiających jej realizację, 

h. Udzielenia Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do odbioru przez Wykonawcę 
dokumentów wymaganych do właściwej realizacji umowy, 

i. Weryfikowanie przekazywanych materiałów w ciągu 7 dni od ich przekazania, chyba że 
prawidłowa weryfikacja wymaga dłuższego czasu (w takim przypadku Zamawiający 
poinformuje o tym Wykonawcę), 

j. Wypłaty wynagrodzenia w wysokości i w terminach określonych w § 3. 
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§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że w toku wykonywania umowy będzie: 

a. wykonywał swoje obowiązki wynikające z umowy z zachowaniem najwyższej staranności, 
a przedmiot umowy będzie odpowiadał standardom właściwym dla tego rodzaju usług, 

b. niezwłocznie informował Zamawiającego o wszystkich zagrożeniach, które mogą skutkować 
niezłożeniem w terminie wniosku o dofinansowanie oraz wszelkich stwierdzonych przez 
siebie nieprawidłowościach przy realizacji umowy, 

c. odpowiadał na zadane pytanie w ciągu 7 dni od dnia ich zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane, w zakresie wymaganym Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane. 

3.  Poszczególne zadania mogą być wykonane przez podwykonawców z zastrzeżeniem, że za 
czynności wykonane przez podwykonawcę Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie 
w związku z wykonywaniem umowy pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci 
je właścicielowi nie później niż w dniu odstąpienia od umowy lub wygaśnięcia umowy. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego 
informowania o aktualnym stanie prowadzonych działań i przygotowywanych dokumentów. 

6. Wszelkie, decyzje i zezwolenia dotyczące realizacji niniejszej umowy będą wydawane  
na Zamawiającego – Zamawiający z tego tytułu ponosi wszelkie opłaty z tym związane. 

7. Wykonawca, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, założy konto użytkownika w systemie 
elektronicznej obsługi wniosków aplikacyjnych, jeżeli Zamawiający nie będzie posiadał tego 
konta na dzień powiadomienia Wykonawcy o konieczności wykonania dokumentacji aplikacyjnej 
i jeżeli składanie wniosków aplikacyjnych do wybranego programu dofinansowania będzie się 
odbywało poprzez system elektroniczny. W takim przypadku po zakończeniu realizacji umowy 
Wykonawca, przekazując Zamawiającemu dokumentację aplikacyjną, przekaże również 
kompletne dane dostępowe do konta.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do: udzielenia wsparcia Zamawiającemu przy składaniu wniosku 
przez Zamawiającego za pomocą elektronicznego systemu obsługi wniosków aplikacyjnych  
– jeżeli składanie wniosków aplikacyjnych do wybranego programu dofinansowania będzie się 
odbywało poprzez system elektroniczny. 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczności, które 
leżą po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego 
brutto wg § 3 ust. 1, 

b. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto wg § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów podanych  
w § 2 ust. 1 lit. a i b. 

c. zwłoki w usuwaniu wad i usterek – w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto wg § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego 
w wezwaniu do usunięcia wady lub usterki. 
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d. niezłożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami do instytucji zarządzającej 
wybranym programem dofinansowania w terminie zgodnym z terminem naboru wniosków 
podanym w regulaminie programu dofinansowania, wskutek okoliczności, które leżą  
po stronie Wykonawcy – w wysokości 95 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto 
wg § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę wskutek okoliczności, które leżą po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto wg § 3 ust. 1. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody, na zasadach 
ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. 

§ 7 

KLAUZULA POUFNOŚCI  

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych i dokumentów, 
w posiadanie których weszły w związku lub przy okazji realizacji umowy. 

2. Strony zobowiązują się wykorzystywać uzyskane w toku realizacji umowy informacje i dane 
wyłącznie w celu wykonania umowy. 

3. Nie stanowi naruszenia ust. 1 ujawnienie informacji lub danych: 

a. przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, 
w szczególności w zakresie informacji przekazywanych upoważnionym instytucjom, 

b. dostępnych publicznie lub uzyskanych niezależnie z innych źródeł, 

c. co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie, 

d. których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa. 

§ 8 

SIŁA WYŻSZA 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 
zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotu umowy, z powodu działania siły wyższej.  

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, nagłe, zewnętrzne, niemożliwe  
do przewidzenia i do zapobieżenia, pomimo zachowania przez Strony należytej staranności, 
które wystąpiło po dniu wejścia w życie umowy. 

3. Jeżeli zdarzenie stanowiące siłę wyższą w rozumieniu niniejszego paragrafu będzie przyczyną 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy przez jedną  
ze Stron: 

a. Strona ta niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o powstaniu i zakończeniu tego 
zdarzenia przedstawiając stosowną dokumentację, potwierdzającą zaistnienie zdarzenia 
mającego znamiona siły wyższej, 

b. Strona ta niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutku tego zdarzenia. 

§ 9 

DORĘCZENIA 

1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego zawiadomienia o zmianie 
adresu dla doręczeń. 
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2. Strony zgodnie postanawiają, iż Strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu dla doręczeń, 
ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania tego obowiązku. 

3. Do prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy i bieżącego kontaktu z Wykonawcą, 
Zamawiający wyznaczy Przedstawiciela Zamawiającego na cały okres obowiązywania umowy, 
o czym zawiadomi Wykonawcę osobnym pismem najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania 
umowy. 

4. Do prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy i bieżącego kontaktu 
z Zamawiającym, Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy na cały okres 
obowiązywania umowy, o czym zawiadomi Zamawiającego osobnym pismem najpóźniej 
w terminie 7 dni od podpisania umowy. 

5. W przypadku zmiany swojego Przedstawiciela, Strona umowy niezwłocznie zawiadomi pisemnie 
o zmianie drugą Stronę. 

§ 10 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Z chwilą przekazania dokumentacji przechodzi ona na własność Zamawiającego  
wraz z całością autorskich praw majątkowych na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy – wytwarzanie określoną 
techniką poszczególnych egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy utrwalono  
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

c. w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy  w sposób inny niż określony powyżej 
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć  
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian w przekazanej dokumentacji 
(przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa zależnego). 

3. Za przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym praw zależnych Wykonawcy, nie będzie 
przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ponad to, o którym mowa w § 3 ust. 1. W ramach 
zezwolenia Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do wykorzystania przedmiotu umowy  
wg potrzeb.  

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca 
realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami. 

2. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi go, iż na skutek 
nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać ze zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 7 dni od dnia 
zawiadomienia Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy zawiadamiając 
o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonanej części umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy z powodu wystąpienia siły wyższej albo 
z powodu braku możliwości uzyskania decyzji, pozwoleń, zgód albo oświadczeń podmiotów lub 
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osób trzecich lub właściwych organów administracji państwowej. Odstąpienie takie może 
nastąpić w terminie 30 dni od daty poinformowania drugiej strony o zaistnieniu podstawy 
uprawniającej do odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

5. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę  
oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a. Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 
prac wraz z określeniem wartości wykonanego zakresu według stanu na dzień odstąpienia 
i przedłoży je do Zamawiającego. 

b. W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, Przedstawiciel Zamawiającego,  
przy udziale Wykonawcy, dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem 
faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą protokół inwentaryzacji wykonanego zakresu 
prac, który stanowić będzie podstawę do wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego 
części prac albo protokołu jednostronnego, jeśli Zamawiający nie przystąpi do odbioru 
części prac. 

7. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za prace lub ich części, które zostały wykonane 
i odebrane do dnia odstąpienia. 

§ 12 

GWARANCJE 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonaną i odebraną dokumentację, o której mowa 
w § 1 ust. 2  na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru dokumentacji. 

2. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji, zobowiązuje się 
bezpłatnie dokonać stosownych poprawek lub uzupełnić brakujące dokumenty w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. Termin wyznaczony przez Zamawiającego nie może być 
krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 60 dni. 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory mogące wynikać podczas realizacji umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 
polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia będą rozstrzygane przez 
Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej 
zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

3. Strony przewidują, że w przypadku stwierdzenia (w trybie art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), że zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, może zostać zawarta umowa dodatkowa – przy zachowaniu 
analogicznych czynników cenotwórczych – na sporządzenie przez Wykonawcę przedmiotowej 
oceny oddziaływania na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko w zakresie określonym przez stosowny organ. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze  
do Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
Wykonawca:                                                                                                        Zamawiający: 


