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Nr sprawy: ZP/TW/3410/022/000/21 

 
 

UMOWA nr […] 
 
 
zawarta dnia […] w Chorzowie pomiędzy: 
Miastem Chorzów - Miastem na prawach powiatu o numerze NIP: 627-273-38-08, o numerze 
identyfikacyjnym REGON: 276255306 ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów – Miejskim Zarządem Ulic 
i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, które 
reprezentuje: 
[…] 
a 
[…] 
zwanych w dalszej części umowy łącznie „Stronami”, a z osobno „Stroną”, 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku złożenia przez Wykonawcę oferty w ramach zapytania ofertowego, Zamawiający 
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na remoncie 
ekranów ochronnych przy DTŚ (dalej: Przedmiot Umowy). 

2. Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie wykonawstwa 
specjalistycznych Robót budowlanych, w tym w szczególności Robót będących przedmiotem 
niniejszej umowy i posiada wszelkie niezbędne w tym zakresie uprawnienia, a także sprzęt 
niezbędny do wywiązania się ze swoich obowiązków w ramach niniejszej umowy. Ponadto 
Wykonawca oświadcza, że Personel Wykonawcy posiada odpowiednie kwalifikacje, 
umiejętności i doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, zgodnie z wymogami stosownych 
przepisów prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, 
zgodnie z stosownymi przepisami i normami, jak również w sposób zgodny z zasadami wiedzy i 
sztuki budowlanej oraz warunkami niniejszej umowy, a następnie przekazać Zamawiającemu 
roboty w stanie nadającym się bezpośrednio do używania, po wymaganych odbiorów 
technicznych w obecności Zamawiającego lub jego przedstawiciela. Przy ocenie staranności 
wykonania robót, Strony będą brały pod uwagę zawodowy charakter prowadzonej przez 
Wykonawcę działalności gospodarczej, zgodnie z art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca 
powinien stosować się również do wytycznych i zaleceń personelu Zamawiającego 
dotyczących robót lub sposobu ich wykonania. 

4. Wykonawca oświadcza, że zrozumiałe są dla niego wszystkie wymagania techniczne zawarte 
w informacjach przekazanych przez Zamawiającego. Tym samym Wykonawca niniejszym 
potwierdza, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie istotne dane dotyczące warunków 
panujących na placu budowy, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych oraz inne dane, 
które jego zdaniem są konieczne i wystarczające we wszystkich istotnych sprawach w tym do 
właściwego przeprowadzenia Robót za wynagrodzeniem określonym w §3 i nie będzie z tego 
tytułu wnosił żadnych roszczeń. 

5. Zamawiający potwierdza, że przekazał Wykonawcy niezbędne informacje odnośnie zagrożeń, 
oraz we wszystkich istotnych sprawach. 

6. Wykonawca nie wnosi uwag i zastrzeżeń do przedstawionego mu zakresu robót i oświadcza, 
że jest on kompletny i wystarczający do wykonania Przedmiotu Umowy. 

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia zawarcia umowy. 
2. Wykonawca wykona w sposób należyty Przedmiot Umowy, w zakresie zgodnym z umową 

w terminie do …………………. 
3. Wykonawca jest zobowiązany realizować zakres umowy w taki sposób, aby dotrzymać 

wszelkich terminów wynikających z niniejszej umowy w szczególności terminu rozpoczęcia 
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i zakończenia robót. 
4. Zmiana terminów nastąpić może w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, jeżeli okoliczności te będą miały wpływ na dotrzymanie 
umówionych terminów. W przypadku zaistnienia tego rodzaju utrudnień termin realizacji robót 
może zostać przedłużony jedynie o potwierdzoną przez Zamawiającego ilość dni, w których 
prowadzenie prac nie było możliwe. 

5. W przypadku 3 dniowego opóźnienia prac w odniesieniu do terminów określonych w ust. 1 i 2 
niniejszego paragrafu, powstałych nie z winy Zamawiającego, Zamawiający niezależnie od 
innych uprawnień przysługujących mu na podstawie umowy lub przepisów prawa (w tym m.in. 
roszczenia do Wykonawcy o naprawienie szkody), upoważniony jest, po uprzednim 
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do nadrobienia opóźnień, do powierzenia dalszego 
wykonania przedmiotu umowy innym Wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Brak uwag w dniu przekazania frontu robót jest równoznaczny z jego przejęciem przez 
Wykonawcę. 

 
§ 3 

WYNAGRODZENIE 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy oraz usunięcie wad, dostarczenie wszelkiej dokumentacji, 

wykonanie innych zobowiązań Wykonawcy opisanych w niniejszej Umowie, Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie […] zł netto, słownie: […] 
(„Wynagrodzenie”), tym: 

a) Zadanie I […] zł netto 
b) Zadanie II […] zł netto 
c) Zadanie III […] zł netto, 

zgodnie z Formularzem ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. Wynagrodzenie powiększone będzie o podatek VAT, który naliczony będzie według 
stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac. 

2. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 
fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych zadań, z zastrzeżeniem ust. 4 
niniejszego paragrafu, po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego na 
podstawie protokołu odbioru robót. 

3. W razie ujawnienia podczas odbioru końcowego robót wad nadających się do usunięcia, 
Wykonawca wystawi w oparciu o podpisany protokół odbioru, stwierdzający występowanie 
takich wad, fakturę częściową na kwotę stanowiącą 50% wartości umownej za wykonanie 
robót. Wykonawca wystawi fakturę końcową, rozliczającą ostatecznie wartość umowy, po 
należytym usunięciu wad, co stwierdzone będzie odrębnym protokołem odbioru sporządzonym 
przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy – w protokole tym winna zostać 
potwierdzona przez Zamawiającego kwota pozostała do rozliczenia fakturą końcową. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 - tu dni od daty otrzymania faktury w formie 

przelewu bankowego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty Strony 

uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć podpisany przez obie 

Strony protokół odbioru. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że rachunek bankowy, o którym mowa 

w ust. 4 powyżej nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez 

Ministerstwo Finansów, termin zapłaty określony w ust. 4 powyżej ulegnie wydłużeniu do dnia 

udokumentowania zgłoszenia numeru rachunku bankowego do Naczelnika Urzędu 

Skarbowego właściwego dla Wykonawcy, z zastrzeżeniem terminów zapłaty wynikających z 

ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

6. W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawcę zgłoszenia rachunku bankowego do 

właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, Zamawiający dokona płatności na wskazany 

przez niego rachunek bankowy w ostatnim dniu terminu na zapłatę, wynikającego z ustawy, o 



3 

 

której mowa w ust. 5 powyżej, jednocześnie składając zawiadomienie do Naczelnika Urzędu 

Skarbowego właściwego dla Zamawiającego o dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy nie 

wskazany w wykazie, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 

7. Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu posiada status dużego przedsiębiorcy 

w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 
§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy, dojścia i drogi 

dojazdowe w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie 
urządzenia pomocnicze i usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne 
urządzenia prowizoryczne na własny koszt i ryzyko. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ogólnego porządku i bezpieczeństwa na terenie 
miejsca wykonywania robót poprzez między innymi: 
1) prawidłowe oznakowanie terenu prowadzenia robót, 
2) przeprowadzenie wszelkich robót tymczasowych, które mogą być konieczne z uwagi na 

realizację Robót, do użytku i dla ochrony ogółu oraz właścicieli i użytkowników przyległego 
terenu, 

3) nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez personel 
Wykonawcy, Podwykonawców i inne osoby trzecie działające na jego zlecenie, 

4) niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii związanych z prowadzeniem robót, 
5) przestrzeganie obowiązującego na placu budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w rozumieniu Prawa Budowlanego (BiOZ), innych przepisów, regulaminów i zasad 
obowiązujących na placu budowy, czy też zarządzeń wydanych przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca ma obowiązek wykonywania bieżących poleceń Inspektora Nadzoru związanych 
z realizacją robót, zwłaszcza z jakością robót, umową i obowiązującymi normami i przepisami. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
Zamawiającego, funkcjonariuszom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których 
należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane i innych uprawnionych 
organów kontrolnych oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych stosownymi 
przepisami. 

5. Zamawiający jest upoważniony do wydawania Wykonawcy pisemnych poleceń wzywających do 
usunięcia z Terenu Budowy materiałów oraz urządzeń nie spełniających wymogów Przedmiotu 
Umowy oraz zastąpienia ich innymi. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) posiadania aktualnych wymaganych uprawnień, pozwoleń do realizacji robót wg 

obowiązujących przepisów. 
2) wykonywania robót przy zachowaniu warunków BHP, ochrony p.poż, ochrony środowiska 

wymaganych przez Prawo Budowlane i obowiązujące przepisy. 
3) posiadania odpowiednich i w pełni sprawnych oraz właściwej jakości narzędzi do 

wykonania zadania wynikającego z niniejszej umowy. 
4) zapewnienia odpowiedniego technicznie i ilościowo potencjału ludzkiego do wykonania 

przedmiotowego zadania zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 
5) zapewnienia środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej pracownikom stosownie do 

wykonywanych robót. 
6) natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 

skutkować opóźnieniem realizacji robót w stosunku do ustalonych terminów. 
7) zapewnienia stałego nadzoru obecnego na budowie przez cały czas trwania robót. 
8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub elementów i urządzeń 

w toku realizacji prac do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na 
własny koszt. 

7. Wykonawca w zakresie zaplecza budowy zapewnia następujące warunki: 
1) wykorzystywanie zaplecza budowy jedynie do celów związanych z niniejszą Umową, 
2) przebywanie pracowników Wykonawcy na terenie zaplecza budowy po godzinach pracy 

jest zabronione, 
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3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za mienie znajdujące się na terenie zaplecza budowy, 
4) Wykonawca jest zobowiązany, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, do 

umożliwienia Zamawiającemu skontrolowania magazynów i zaplecza Wykonawcy 
i wykonania zaleceń wynikających z takiej kontroli. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wykonywanego Przedmiotu Umowy przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem do czasu jego odbioru przez Zamawiającego 
potwierdzonego końcowym protokołem odbioru robót. 

9. Wszystkie roboty objęte niniejszą Umową zostaną wykonane z materiałów i urządzeń 
dostarczonych przez Wykonawcę, jak również przy wykorzystaniu jego własnego sprzętu 
i innych narzędzi niezbędnych dla wykonania robót. Zastosowane przez Wykonawcę do 
wbudowania i wykonania Przedmiotu Umowy materiały i wyroby, winny odpowiadać, co do 
jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

10. Na każde żądanie Zamawiającego, w imieniu którego działa Inspektor Nadzoru, Wykonawca 
zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, 
3) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. 

11. Wykonawca jest obowiązany do sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej dla 
przedmiotu odbioru. Kompletna dokumentacja powinna zawierać: 
1) dokumenty dopuszczające zastosowane materiały i urządzenia do obrotu i stosowania 

w budownictwie; 
2) inne wymagane przepisami, w zależności od charakteru prowadzonych prac. 

12. Dokumentacja powykonawcza zostanie sporządzana w 3 jednakowych egzemplarzach 
w formie opracowania. Wszelkie braki i błędy ujawnione przez Zamawiającego w dokumentacji 
Wykonawca ma obowiązek uzupełnić i poprawić w terminie 5 dni od dnia wezwania przez 
Zamawiającego. O wszelkich brakach i błędach ujawnionych we własnym zakresie Wykonawca 
ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i uzupełnić je lub poprawić w terminie 
5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem: 
jeżeli Wykonawca nie wykonał tego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

 
§5 

PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca może zlecić wykonanie poszczególnych robót podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 
2. Powierzenie podwykonawcom robót określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy 
i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub 
zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

 
§6 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
1. Koordynatorem Kontraktu z ramienia Zamawiającego jest […]. 
2. Inspektorem nadzoru, który w zakresie posiadanego uprawnienia jest przedstawicielem 

Zamawiającego ustanowiono […]. 
3. Obowiązki kierownika robót Wykonawca powierza […]. 
 

§ 7 
KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają obowiązek płacenia kar umownych z następujących tytułów: 
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego netto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 
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2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi za 
wady – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 3 ust. 1 
umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad. 

2. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych 
w Kodeksie Cywilnym. 

§ 8 
ODBIORY 

1. W trakcie realizacji i po wykonaniu robót będą stosowane następujące odbiory: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór końcowy robót, 
3) odbiór pogwarancyjny, polegający na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz zaistniałych w okresie gwarancji 
i rękojmi. 

2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot Umowy. 
3. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru końcowego pisemnie, niezwłocznie po 

Wykonaniu przedmiotu umowy.  
4. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości odbiorowej, i zakończy odbiór w terminie do 14 dni od jego rozpoczęcia. 
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

9. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia 
w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości wskazanych w protokołach odbiorowych. 

 
§ 9 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na wykonane i odebrane przez Zamawiającego 

roboty objęte umową. 
2. Termin gwarancji na wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty rozpoczyna bieg od 

dnia następującego po dniu, w którym nastąpił odbiór końcowy robót. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone wady w terminie 10 dni od 

daty zgłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, Zamawiający jest 
uprawniony do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 
5. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji. 
6. Najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy odbiór 

pogwarancyjny Przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy w trakcie tego odbioru zostaną 
stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, do usunięcia których Wykonawca zobowiązany był 
w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi, Zamawiający wyznaczy mu dodatkowy termin na 
usuniecie tych wad. Po usunięciu wad zostanie podpisany protokół ostatecznego odbioru 
Przedmiotu Umowy. 
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§ 10 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od 
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Wykonawcy nie służy w takim przypadku żadna kara umowna w związku z dokonanym przez 
Zamawiającego odstąpieniem. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust.1 może nastąpić w terminie 3 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach nie później jednak niż do końca terminu 
na jaki została zawarta umowa. 

 
§ 11 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie całości Przedmiotu Umowy opóźnia się 

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego powyżej 3 dni albo, jeżeli Przedmiot Umowy jest 
wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może rozwiązać umowę 
ze skutkiem natychmiastowym.  

2. W razie rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 powyżej Wykonawca jest 
zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od pisemnego powiadomienia go o rozwiązaniu 
umowy przez Zamawiającego do: 
1) sporządzenia inwentaryzacji Prac przy udziale Zamawiającego, oraz 
2) zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia netto 

wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, oraz 
3) wydania w posiadanie Zamawiającemu wszelkich wykonanych do tego czasu Prac, 

materiałów, sprzętu, produktów i urządzeń otrzymanych przez niego lub zamówionych 
w celu wykonania niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego. 

3. W przypadku rozwiązania umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 powyżej Wykonawcy 
będzie przysługiwała wyłącznie część wynagrodzenia za Prace należycie (bezusterkowo) 
wykonane i odebrane przez Zamawiającego do dnia rozwiązania umowy oraz przekazane 
Zamawiającemu materiały, urządzenia i sprzęt, pomniejszone o wartości kar umownych 
należnych Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy. 

4. Zamawiający, przed rozwiązaniem umowy, pisemnie wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin, 
nie krótszy niż 5 dni roboczych, do usunięcia naruszenia umowy lub spełnienia świadczenia w 
zakreślonym dodatkowym terminie, pod rygorem rozwiązania umowy, i będzie uprawniony do 
rozwiązania umowy za jednostronnym oświadczeniem woli po bezskutecznym upływie 
przedmiotowego terminu dodatkowego. 
 

§ 12 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 
(zakaz cesji wierzytelności). 

2. Wykonawca odpowiada także za szkody wyrządzone osobom trzecim, zaistniałe na skutek 
swoich działań bądź nie wywiązania się z postanowień niniejszej umowy. 

3. Warunkiem dokonania wszelkich zmian postanowień niniejszej umowy jest sporządzenie i 
podpisanie przez obie Strony stosownego aneksu do umowy. 

4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, a w szczególności do ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu 
świadczenia umowy, ochrony dostępu do danych i zachowania ich w tajemnicy oraz 
niewykorzystywania w innym celu. 
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7. Wykonawca obowiązany jest do stosowania Prawa audytu integralności zgodnie z dyrektywami 
Unii Europejskiej w zakresie: 

1) Wymogu niezwłocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z siedzibą w 
Luksemburgu o każdym realnym zarzucie lub informacji odnoszącej się do Przestępstw 
związanych z zadaniem; 

2) Wymogu prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych 
i wydatków w związku z zadaniem; 

3) Prawa Banku do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez 
Wykonawcę w odniesieniu do zadania oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie 
dozwolonym przez prawo. 

 
§ 13 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
 
 

Zamawiający Wykonawca 
 


