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Umowa Nr …………… 
zawarta w dniu ………………………… r. w Gdańsku, pomiędzy: 
 
Zakładem Utylizacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55, 80 - 180 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000052057, NIP 583-000-20-19, kapitale zakładowym w wysokości 12.092.000,00 PLN, zarządzie trzyosobowym, reprezentowanym 
przez: 
 
Wojciecha Głuszczaka - Prezesa Zarządu, 
Macieja Jakubka - Członka Zarządu 
 
zwanym dalej „Zamawiającym”  
a 
 
…………………………, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………………………..,….. Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS …………………….., kapitał zakładowy ………………………, NIP ……………………., 
REGON ………………. oraz 
 
reprezentowana przez: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
zwana dalej „Wykonawcą", [w treści umowy Zamawiający i Wykonawca określani są też łącznie Stronami] 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

Przedmiot umowy 
§1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania - w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w 
niniejszej umowie, zapytaniu ofertowym z dnia ……….…………….. i Ofercie Wykonawcy z dnia ………………………., stanowiących 
załączniki do niniejszej umowy, przygotowanie przedsięwzięcia pt. „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie 
istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku,, [dalej: Przedsięwzięcie], na które składają się 
opracowanie dokumentacji oraz świadczenie usług w zakresie opisanym w ust. 2,3 i 4. [zwaną dalej „przedmiotem umowy”]. 

2. Na przedmiot umowy składają się m.in.: 
1) Opracowanie koncepcji technicznej Przedsięwzięcia 
2) Opracowanie dokumentacji przetargowej obejmującej następujące zamówienia publiczne: 

a. Przetarg na Inżyniera Kontraktu dla Przedsięwzięcia - przetarg na usługi. 
b. Przetarg na PR wraz z edukacją ekologiczną dla Przedsięwzięcia - przetarg na usługi. 
c. Przetarg na Projektowanie i budowę hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu 

kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, w tym program funkcjonalno-użytkowy wraz z 
planowanym kosztem prac projektowych i planowanym kosztem robót budowlanych - kontrakt na roboty z 
projektowaniem. 

d. Przetarg na dostawy sprzętu i wyposażenia dla Przedsięwzięcia. 
  
3) Przeprowadzenie spotkań konsultacjno - promocyjnych  w ilości 3 dla Przedsięwzięcia oraz wykonanie raportu 

prezentującego ich przebieg. 
 

4) Sporządzenie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi studiów wykonalności Przedsięwzięcia 
a.  dla wariantu POIiŚ  
b. i RPO. 

 
 
5) Sporządzenie  

a. wniosku o dofinansowanie Przedsięwzięcia z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020  [POIiŚ] wraz z niezbędną dokumentacją i  

b. wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020  [RPO] 
wraz z niezbędną dokumentacją . 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został zawarty w zapytaniu ofertowym z dnia ………………. 
4. W wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się także do: 
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1) doprowadzenia do zatwierdzenia opracowań wymienionych w ust. 2 pkt 1a lub/i 1b, pkt 2a lub/i 2b przez odpowiednio 
instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące w zarządzaniu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (jeżeli dotyczy), 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (jeżeli dotyczy), Ministerstwo Środowiska (jeżeli dotyczy), 
Urząd Marszałkowski w Gdańsku (jeżeli dotyczy), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku (jeśli dotyczy), inne (jeżeli dotyczy); 

2) doprowadzenia do uzyskania wszelkich zatwierdzeń i/iub uzgodnień i/lub decyzji dla opracowań, wymienionych w 
ust.2a lub/i ust. 2b przez odpowiednie instytucje państwowe, samorządowe, których te zatwierdzenia i/lub uzgodnienia 
i/lub decyzje są wymagane zgodnie z prawem; 

3) przygotowania w konsultacji z Zamawiającym odpowiedzi na wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 
informacje, pytania, odwołania i skargi jakie mogą wystąpić w trakcie wyboru wykonawców w postępowaniach 
przetargowych prowadzonych na podstawie specyfikacji, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 2 oraz uczestnictwa w 
postępowaniach przed sądami powszechnymi i organami administracji, w tym Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie, 
w ww. zakresie; 

4) wykonywanie obowiązku udzielania wszelkich odpowiedzi, wprowadzania wszelkich poprawek i innych działań 
mających na celu zatwierdzenie przez właściwą instytucje Wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem wymaganych 
załączników do czasu uzyskania decyzji o dofinansowaniu projektu jednak nie dłużej niż 344 dni kalendarzowych od daty 
złożenia wniosku do odpowiedniej instytucji lub 500 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy w 
zależności, który termin upłynie jako pierwszy. 

 
Obowiązki Wykonawcy 

§2 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. wykonania umowy w terminach zakreślonych jej postanowieniami, 
2. wykonania umowy z należytą starannością zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dyrektywami unijnymi, polskimi normami, 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, w szczególności z prawem zamówień publicznych, 
prawem budowlanym, dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawem ochrony środowiska, ochrony przyrody, 
geologicznym górniczym, wodnym, energetycznym, dot. odpadów. 

3. wykonania zobowiązania opisanego w §1 ust.2 pkt 5 zgodnie z zaleceniami odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za 
POIiŚ i/lub RPO. 

4. wykonania umowy zgodnie z wzorami sporządzania SIWZ dla przetargów nieograniczonych na usługi, roboty i dostawy oraz 
wytycznymi jednostek wdrażających 

5. w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów prawa, norm, normatywów, wzorów, instrukcji lub 
wytycznych, a mających zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy, dostosowania wykonywanego 
obowiązującego/wynikającego po/z wprowadzonych zmianach; 

6. wykonania umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i spełniające wymagania określone stosownymi 
przepisami; 

7. wyznaczenia na cały czas obowiązywania umowy imiennie swojego przedstawiciela - zarządzającego i odpowiedzialnego za 
nadzorowanie oraz całościowe wykonanie przedmiotu umowy; 

8. niezwłocznego tj. nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentów, 
zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie braków , w tym w zakresie danych w tych dokumentach, przy czym takie zgłoszenie nie 
będzie skutkowało żadnymi konsekwencjami, w tym roszczeniami, w stosunku do Zamawiającego. 

9. udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, na każdym etapie wykonywania umowy, informacji, które pozwolą 
Zamawiającemu terminowo i racjonalnie podejmować decyzje oraz rozstrzygnięcia w sprawie przedmiotu umowy w związku 
z jego odpowiedzialnością jako beneficjenta dotacji z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W szczególności, Wykonawca 
będzie przedstawiał Zamawiającemu istotne założenia dot. wykonania umowy oraz na bieżąco konsultował z nim stan i 
postęp prac stanowiących przedmiot umowy. 

10. wykonywania zbiorczego raportu z przeprowadzonych  spotkań konsultacyjno – promocyjnych. 
11.  Przekazania propozycji, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, koncepcji technicznej Przedsięwzięcia. 
12. konsultowania z Zamawiającym kwestii związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w jego siedzibie, w dni robocze [ 

poniedziałek -piątek z wyłączeniem świat] w godzinach od 7.00 - 15.00 , w terminie nie przekraczającym 48 godzin od 
przedłożenia przez Zamawiającego prośby o konsultacje 

13. dokonywania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego zgodnie z umową; 
14. wystawiania faktur zgodnie z postanowieniami umowy. 
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Terminy umowne 
§3 

1. Przedmiot umowy w zakresie opisanym w §1 zostanie wykonany w całości - z uwzględnieniem terminów szczegółowych 
opisanych poniżej w ust. 2 - nie później niż w okresie czasu do 344 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku opisanego 
w §1 ust.2 pkt 5 do odpowiedniej instytucji lub 500 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy w zależności, 
który termin upłynie jako pierwszy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy opisanego w § 1, w następujących 
terminach szczegółowych: 
1) nie później niż w terminie  43 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - wykonanie obowiązków opisanych w §1 

ust. 2 pkt 1 
2) nie później niż w terminie  80 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż po wykonaniu 

obowiązków wynikających z §1 ust. 2 pkt 1  - wykonanie obowiązków opisanych w §1 ust. 2 pkt 3 wraz z raportem; 
3) nie później niż w terminie  110 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - wykonanie obowiązków opisanych w 

§1 ust. 2 pkt 2 lit. a; 
4) nie później niż w terminie  110 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - wykonanie obowiązków opisanych w 

§1 ust. 2 pkt 2 lit. b; 
5) nie później niż w terminie  110 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - wykonanie obowiązków opisanych w 

§1 ust. 2 pkt 2 lit. d; 
6) nie później niż w terminie  120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż po wykonaniu 

obowiązków wynikających z §1 ust. 2 pkt 1 - wykonanie obowiązków opisanych w §1 ust. 2 pkt 2 lit. c 
7) nie później niż w terminie  120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - wykonanie obowiązków opisanych w 

§1 ust. 2 pkt 4a 
8) nie później niż w terminie  125 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - wykonanie obowiązków opisanych w 

§1 ust. 2 pkt 4b 
9) nie później niż w terminie  130 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - wykonanie obowiązków opisanych w 

§1 ust. 2 pkt 5a; 
10) nie później niż w terminie  130 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - wykonanie obowiązków opisanych w 

§1 ust. 2 pkt 5b; 
 

Obowiązki Zamawiającego 
§4 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1. współdziałania z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem umowy; 
2. konsultowania z Wykonawcą kwestii związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w swojej siedzibie, w dni robocze [ 

poniedziałek -piątek z wyłączeniem świat] w godzinach od 7.00 - 15.00 , w terminie nie przekraczającym 48 godzin od 
przedłożenia przez Wykonawcę prośby o konsultacje; 

3. upoważnienia Wykonawcy do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w sprawach związanych z zatwierdzeniem 
przedmiotu umowy przez wszystkie instytucje wdrażające i inne jeżeli będzie ono wymagane; 

4. udzielenia wskazanej przez Wykonawcę osobie fizycznej pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w 
postępowaniach odwoławczych i /lub sądowych opisanych w §1 ust.4 pkt 3; 

5. udostępnienia Wykonawcy - w swojej siedzibie - dokumentów będących w jego posiadaniu i niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy, o wydanie których wystąpi Wykonawca na piśmie, w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia 
następującego po otrzymaniu pisma Wykonawcy; 

6. odbioru wykonanego przedmiotu umowy według zasad określonych w umowie; 
7. dokonywania zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

 
Przekazanie i odbiór przedmiotu umowy 

§5 
1. Miejscem przekazywania i odbioru opracowań, decyzji będących przedmiotem umowy jest biuro Zamawiającego w Gdańsku 

przy ul. Jabłoniowej 55. 
2. O planowanym terminie przekazania Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego przynajmniej z 7 (siedmio) dniowym 

wyprzedzeniem. 
3. Dokumentem potwierdzającym przekazanie przedmiotu umowy/jego części jest podpisany przez obie strony protokół 

przekazania - sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 5 do umowy. 
4. Wykonawca wraz z przekazywaną dokumentacją złoży pisemne oświadczenie, że przekazywane opracowanie/a są wykonane 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami 
wiedzy technicznej i wydawane są w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. 

5. Opracowania stanowiące przedmiot odbioru zostaną przekazane Zamawiającemu w ilości 5 [pięć] egzemplarzy oraz 
każdorazowo [z wyłączeniem decyzji administracyjnych] na nośniku elektronicznym typu CDR. Wszystkie dokumenty winny 
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być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *,*doc*, arkusze obliczeniowe w formacie *,*xls*, rysunki w 
formacie *.dwg. Decyzje administracyjne będą przekazywane w oryginale - w formie pisemnej. 

 
§6 

1. Na żądanie Wykonawca zaprezentuje Zamawiającemu przekazaną dokumentację w uzgodnionym terminie. 
2. Ustalenie terminu prezentacji nastąpi w dacie przekazania dokumentacji i zostanie stwierdzone w protokole jej przekazania. 

 
§7 

1. Zamawiający w terminie nie później niż 14 dni roboczych [ poniedziałek- piątek z wyłączeniem świąt] od daty przekazania 
dokumentacji przystąpi do czynności odbioru. 

2. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego przedmiotu umowy lub jego części, stanowiącym skwitowanie 
Wykonawcy z wykonania umowy/jej części jest, „protokół odbioru" podpisany bez uwag przez przedstawiciela 
Zamawiającego upoważnionego do dokonywania w jego imieniu odbiorów. 

3. W ramach umowy dokonywane będą odbiory częściowe oraz odbiór końcowy stwierdzający wykonanie umowy w całości. 
4. Odbiory częściowe dokonywane będą po wykonaniu przez Wykonawcę; 

1) Obowiązku opisanego w §1 ust.2 pkt 5a 
2) Obowiązku opisanego w §1 ust.2 pkt 5b 

 
3) Obowiązku opisanego w §1 ust.2 pkt 4a. 
4) Obowiązku opisanego w §1 ust.2 pkt 4b. 
5) Obowiązku opisanego w §1 ust.2 pkt 3 wraz z raportem. 
6) Obowiązku opisanego w §1 ust.2 pkt 2 lit a, b, d. 
7) Obowiązku opisanego w §1 ust.2 pkt 2 lit c. 
8) Obowiązku opisanego w §1 ust.2 pkt 1 

 
5. Warunkiem dokonania odbioru opisanego w: 

1) § 7 ust.4 pkt 1,2, 3 i 4 jest wykonanie przez Wykonawcę także zobowiązania opisanego w §1 ust. 4 pkt 1 oraz pkt 2; 
2) § 7 ust.4 pkt 6 i 7 jest wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania opisanego w §1 ust. 4 pkt 3 odnośnie każdej z 

dokumentacji będącej przedmiotem dokonywanego odbioru; 
6. Odbiór końcowy stwierdzający wykonanie umowy w całości zostanie dokonany po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu, 

jednak nie później niż w okresie czasu do 344 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku opisanego w §1 ust.2 pkt 5 do 
odpowiedniej instytucji lub 500 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy w zależności, który termin upłynie 
jako pierwszy. 

7. Protokół odbioru częściowego sporządzony będzie według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej umowy a 
„protokół odbioru końcowego" sporządzony zostanie według wzoru określonego w załączniku nr 4. 

8. W razie stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie z 
zastrzeżeniem - wg. własnego uznania , iż po bezskutecznym upływie terminu albo nie przyjmie przedmiotu umowy i odstąpi 
od umowy albo powierzy poprawienie albo dalsze wykonywanie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i usterek, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu fakt ich usunięcia, a 
Zamawiający po potwierdzeniu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy/jego części przystępuje do jego odbioru, 
zgodnie z postanowieniami dotyczącymi czynności odbioru. 

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może: 
1) odstąpić od umowy lub zażądać ponownego wykonania odbieranego przedmiotu umowy/jego części - gdy wady mają 

charakter istotny, tj. gdy wada może uniemożliwić wykorzystanie odbieranego przedmiotu umowy w całości lub w części 
zgodnie z celem umowy, lub 

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy - gdy wady nie mają charakteru istotnego - w wysokości do 50 % ceny za odbieraną 
część przedmiotu umowy dotkniętą wadami wskazanej w §9 ust.2 jako cena z tytułu jego wykonania. 

3) Odbiór przedmiotu umowy/jego części przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od wszelkiej przewidzianej przez 
prawo odpowiedzialności za wykonanie dzieła lub świadczenie usług. 

 
Prawa autorskie  

§8 
1. Wykonawca przenosi z dniem odbioru przedmiotu umowy lub jego części, na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa, 

wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania opracowaniami wymienionymi w §1 
ust.2 będącymi dziełami podlegającymi ochronie prawa autorskiego, w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń 
przestrzennych samodzielnie lub z innymi dziełami, na cały okres ochronny autorskich praw majątkowych, na następujących 
polach eksploatacji: 
1) utrwalania i zwielokrotniania w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie 

zawierania umowy techniką jak np. drukarską, cyfrową a w przypadku wydruku komputerowego na każdym znanym 
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nośniku, 
2) publicznego prezentowania w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie 

zawierania umowy techniką, 
3) wypożyczanie, najem, dzierżawa lub użyczanie. 

2. Z dniem wskazanym w ust.1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa na cały czas ochrony autorskich 
prawa majątkowych, bez ograniczeń przestrzennych wyłączne, niczym nie ograniczone prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich tak przez Zamawiającego i/lub osoby trzecie bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia 
z tytułu eksploatacji utworów zależnych. W szczególności, Zamawiający ma prawo do dokonywania lub zlecania osobom 
trzecim dokonywania opracowań, skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język obcy oraz zmian, adaptacji, 
dostosowania oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na podstawie umów zawartych z ich wykonawcami. 

 
Cena 

§9 
1. Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia ……………………, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, za należyte 

wykonanie przedmiotu umowy , w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych wykonywania zależnego prawa 
autorskiego w zakresie opisanym w §8 oraz przeniesienia na Zamawiającego własności dzieł składających się na przedmiot 
umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości brutto 
……………………… PLN (słownie:……………………….) - zwane dalej „ ceną”. 

2. Ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych obowiązków umownych są następujące: 
1) 1% ceny wskazanej w § 9 ust. 1, tj. ………….. PLN (słownie: …………………..), za wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie 

opracowań wymienionych w § 1 ust 2 pkt 5 lit. a; 
2) 1% ceny wskazanej w § 9 ust. 1, tj. ………….. PLN (słownie: …………………..), za wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie 

opracowań wymienionych w § 1 ust 2 pkt 5 lit b; 
3) 18% ceny wskazanej w § 9 ust. 1, tj. ………….. PLN (słownie: …………………..), za wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie 

opracowań wymienionych w § 1 ust 2 pkt 4 lit. a; 
4) 18% ceny wskazanej w § 9 ust. 1, tj. ………….. PLN (słownie: …………………..), za wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie 

opracowań wymienionych w § 1 ust 2 pkt 4 lit. b; 
5) 2% ceny wskazanej w § 9 ust.1, tj. ……………… PLN (słownie…………………………..); za wykonanie obowiązków opisanych w 

§ 1 ust 2 pkt 3 
6) 15 % ceny wskazanej w § 9 ust. 1, tj. ………….. PLN (słownie: …………………..), za wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie 

opracowań wymienionych w § 1 ust 2 pkt 2 lit a, b, d. 
7) 30 % ceny wskazanej w § 9 ust. 1, tj. ………….. PLN (słownie: …………………..), za wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie 

opracowań wymienionych w § 1 ust 2 pkt 2 lit c. 
8) 4% ceny wskazanej w § 9 ust.1, tj. ……………… PLN (słownie…………………………..); za wykonanie obowiązków opisanych w 

§ 1 ust 2 pkt 1 
9) 10 % ceny wskazanej w § 9 ust,1, tj. …………. PLN (słownie: ………………………); cena należna Wykonawcy po wykonaniu 

umowy w całości, w tym za wykonanie obowiązku opisanego w §1 ust.4 pkt 1 - 4, z wyłączeniem kosztów związanych za 
czynności opisane w pkt. 10. 

10) za prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi oraz organami administracji, w szczególności Krajowa 
Izbą Odwoławczą w Warszawie Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zastępstwo procesowe w 
wysokości zasądzonych i wyegzekwowanych od strony przeciwnej kosztów zastępstwa prawnego 
przysługujących Zamawiającemu ustalonych zgodnie ze stawkami określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1805 z późn. 
zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie sposobu pobierania wpisu 
od odwołania oraz różnych rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 
(Dz.U. z 2010 roku nr 41 poz.238). Jeżeli wykonanie zlecenia wymagać będzie wyjazdu Wykonawcy do 
jakiejkolwiek miejscowości w kraju poza  Trójmiastem, Zleceniobiorcy oprócz wynagrodzenia opisanego 
powyżej, przysługuje zwrot kosztów: 
 (a)     przejazdu (w obie strony) pociągiem ekspresowym w pierwszej klasie (Inter City) lub samochodem 
(według stawek obowiązujących w odniesieniu do pracowników używających samochodów prywatnych do 
celów służbowych), 

       (b) noclegów hotelowych w hotelu dobrej klasy (jeśli wyjazd wymaga skorzystania z noclegu). 
3. Cena przysługuje za wykonanie całości przedmiotu umowy w sposób wolny od wad, wykonanego w pełni, w ustalonych 

terminach, zgodnie z postanowieniami umowy; obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej wytycznymi jednostek wdrażających, 

4. Cena w okresie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie i obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w 
związku z jej wykonaniem. 
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Warunki płatności 
§10 

1. Cena opisana w §9 ust. 1 będzie uiszczana Wykonawcy przez Zamawiającego częściami [płatności częściowe] po wykonaniu 
i opisanych w §7 odbiorach częściowych oraz po odbiorze końcowym według następującego podziału: 
1) 1% ceny wskazanej w §9 ust.1, tj. ………………………… PLN, (słownie: …………………………………………….. złotych); po 

wykonaniu, przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 5 lit a. i po dokonaniu odbioru częściowego opisanego 
w §7 ust. 4 pkt 1); 

2) 1% ceny wskazanej w §9 ust.1, tj. ………………………… PLN, (słownie: …………………………………………….. złotych); po 
wykonaniu, przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 5 lit b i po dokonaniu odbioru częściowego opisanego 
w §7 ust. 4 pkt 2); 

3) 18% ceny wskazanej w §9 ust.1, tj. ………………………… PLN, (słownie: …………………………………………….. złotych); po 
wykonaniu, przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 4 lit a i po dokonaniu odbioru częściowego opisanego 
w §7 ust. 4 pkt 3); 

4) 18% ceny wskazanej w §9 ust.1, tj. ………………………… PLN, (słownie: …………………………………………….. złotych); po 
wykonaniu, przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 4 lit b i po dokonaniu odbioru częściowego opisanego 
w §7 ust. 4 pkt 4) 

5) 3% ceny wskazanej w §9 ust.1, tj. ………………………… PLN, (słownie: …………………………………………….. złotych); po 
wykonaniu, przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 3 i po dokonaniu odbioru częściowego opisanego w §7 
ust. 4 pkt 5); 

6) 15% ceny wskazanej w §9 ust.1, tj. ………………………… PLN, (słownie: …………………………………………….. złotych); po 
wykonaniu, przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 2 lit a, b, d i po dokonaniu odbioru częściowego 
opisanego w §7 ust. 4 pkt 6); 

7) 30% ceny wskazanej w §9 ust.1, tj. ………………………… PLN, (słownie: …………………………………………….. złotych); po 
wykonaniu, przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 2 lit c i po dokonaniu odbioru częściowego opisanego 
w §7 ust. 4 pkt 7) 

8) 4% ceny wskazanej w §9 ust.1, tj. ………………………… PLN, (słownie: …………………………………………….. złotych); po 
wykonaniu, przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 i po dokonaniu odbioru częściowego opisanego w §7 
ust. 4 pkt 8) 

9) 10% ceny wskazanej w §9 ust.1, tj. ……………….. PLN (słownie: ………………………………………………… złotych); po dokonaniu 
odbioru końcowego opisanego w §7 ust.6. 

10) Zasądzone i wyegzekwowane koszty zastępstwa prawnego zostaną przekazane Wykonawcy w terminie 14 dni od ich 
wpływu na konto Zamawiającego i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy. 

2. Zapłata płatności częściowych, opisanych w ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionych faktur na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach. 

3. Wykonawca upoważniony jest do wystawiania faktur w zakresie płatności częściowych, opisanych w ust. 1, jedynie po 
dokonaniu odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego w sposób opisany w § 7 ust.2. 

4. Suma wartości faktur, za wykonanie poszczególnych części przedmiotu umowy, musi pozostawać zgodna z ceną o której 
mowa w § 9 ust.1. 

5. W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer niniejszej umowy jak również wskazać datę odbioru w związku 
z którym jest wystawiana oraz numer protokołu odbioru. 

6. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i w związku z tym zostały im nadane numery identyfikacji 
podatkowej: 
Zamawiającemu: 583-000-20-19 
Wykonawcy: …………………… 

 
Gwarancja i rękojmia 

§11 
1. Wykonawca podpisując niniejszą umowę udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dzieł wykonanych w ramach jej 

przedmiotu. 
2. Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa podpisana przez obie Strony. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub 

użyteczność dla potrzeby realizacji przedsięwzięcia pt. "Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego 
systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku", pozyskania dofinansowania lub wyłonienia Wykonawców 
w postępowaniach przetargowych prowadzonych według specyfikacji opisanych w § 1 ust. 2 pkt 4. 

4. Okres gwarancji wygasa po wykonaniu całości umowy w terminie wskazanym w §3 ust. 1 
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§12 
1. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek nieodpłatnego usuwania wad w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie lub - w zależności od żądania Zamawiającego - dostarczenia dzieła wolnego od wad. 
2. Wezwanie może zostać zgłoszone na piśmie, faksem (dowodem doręczenia jest potwierdzenie nadania bez błędu) w sposób 

zgodny z postanowieniami §19. 
3. Termin wykonania przez gwaranta-Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych, określi Zamawiający w wezwaniu opisanym w 

ust.2 i będzie to termin wiążący gwaranta. 
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, Wykonawca będzie na własny koszt 

odbierał dzieło/ dzieła w celu ich naprawy lub wymiany na wolne od wad z biura Zamawiającego w Gdańsku przy ul. 
Jabłoniowej 55 i do tego miejsca będzie je dostarczał na swój koszt po wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych. 

 
§13 

Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy uprawnień z tytułu rękojmi na 
zasadach ogólnych, wynikających z kodeksu cywilnego. 
 

Kary umowne  
§14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
1) 0,1 % ceny jednostkowej wskazanej w § 9 ust. 2 dla danego zobowiązania, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

obowiązku w terminie  zgodnie z §3 pkt. 2 ; 
2) 0,1 % ceny jednostkowej wskazanej w § 9 ust. 2 dla danego zobowiązania, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 

stwierdzonych w trakcie przeprowadzanego odbioru; 
3) 0,1 % jednostkowej ceny wskazanej w §9 ust. 2 dla danego zobowiązania, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 

wady/wad w okresie rękojmi lub gwarancji, 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny wskazanej w §9 ust. 1, w przypadku odstąpienia 

od umowy z przyczyn jakie wystąpiły po stronie Wykonawcy. 
3. Zapłata kar umownych określonych w § 14 ust. 1 i 2  nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego na zasadach 

ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar. 
 

Odstąpienie od umowy 
§15 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy/jego części tak dalece, że 

jest prawdopodobne, że może nie zdołać je ukończyć w terminach wymienionych w § 3, 
2) w przypadku wadliwego wykonywania zobowiązań umownych, a w tym nie usunięcia/usuwania w terminie wad 

stwierdzonych przez Zamawiającego lub podmioty uzgadniające albo instytucje zatwierdzające, nie wykonania w 
terminie ich zaleceń lub nie udzielenia odpowiedzi na ich pytania/e, 

3) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, postawienia go w stan 
likwidacji, zaprzestania regulowania należności, 

4) jeżeli Wykonawca wykonuje prace objęte przedmiotem umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 14 dniowy termin. Po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie prac osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może, odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych lub odszkodowań. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Strona odstępująca od umowy poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

 
§16 

1. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji prac, 
wykonanych w całości do dnia odstąpienia od umowy. Protokół ten będzie stanowić podstawę rozliczenia finansowego 
wykonanego przedmiotu umowy; przy czym Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za prace, które zrealizowane 
będą w całości i zgodnie z umową do dnia odstąpienia od niej, a Zamawiający zastosuje wszelkie kary i potrącenia, jakie 
wynikają z niniejszej umowy. 

2. Jeżeli w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia nie dojdzie do sporządzenia przez Strony wspólnego protokołu 
opisanego w ust.1, Zamawiający sporządzi go samodzielnie i ten protokół będzie stanowił podstawę dokonania rozliczenia 
między Stronami. 
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Przedstawiciele stron 

§18 
1. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy jako jej przedstawiciel w trakcie 

wykonania umowy jest: ………………………………….., 
2. Z wyłączeniem czynności odbioru, osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego 

jako jej przedstawiciel w trakcie wykonania umowy jest: ………………………………….. 
3. Do dokonywania odbiorów ze strony Zamawiającego uprawniony jest …………………………………………………………………………. 
4. Osoba wskazana nie będzie zmieniona przez Wykonawcę w trakcie wykonywania umowy, z wyjątkiem następujących 

sytuacji: 
1) długotrwała choroba, kalectwo, śmierć lub rozwiązanie umowy łączącej go z Wykonawcą; 
2) brak akceptacji ze strony Zamawiającego. 

5. Zmiana osoby wymaga zmiany umowy w formie aneksu. 
6. Zamawiający uprawniony jest do: 

1) żądania zmiany przedstawiciela Wykonawcy powołanego przez Wykonawcę bez podania przyczyny; 
2) akceptowania następcy przedstawiciela Wykonawcy powołanego przez Wykonawcę w wyniku zmiany osoby 

Przedstawiciela Wykonawcy. 
7. Strony udzielą stosownych, pisemnych upoważnień dla wyznaczonych przedstawicieli, odpowiednio do reprezentowania i 

podejmowania decyzji w sprawie wykonania umowy, przy czym upoważnienie to nie obejmuje czynności kształtujących 
umowę jak np. zmiana , rozwiązanie, odstąpienie od umowy. 

 
 

Powiadomienia 
§19 

1. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i doręczane będą osobiście, przez posłańca, pocztą, 
faksem lub pocztą elektroniczną na następujące adresy: 
1) dla Zamawiającego: 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku 
80-180 Gdańsk 
ul. Jabłoniowa 55 
Fax. +48 58 322-15-76  
e-mail. zut@zut.com.pl 

2) dla Wykonawcy: 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

2. Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo: 
1) przyjęte bezpośrednio - z dniem odbioru, 
2) przesyłane pocztą i/lub posłańcem - z dniem doręczenia lub w przypadku zwrócenia po awizacji listu poleconego na 

powyższe adresy - z dniem upływu terminu odbioru awiza, 
3) doręczone faksem ~ z dniem potwierdzenia nadania faksu bez błędu, 
4) drogą elektroniczną - z dniem potwierdzenia odbioru przez adresata. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, siedzib, firmy, osób 
reprezentujących, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej. 

4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej 
umowie uważa się za doręczone. 

 
Postanowienia końcowe 

§20 
1. Integralną częścią umowy są: 

Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z ……………………….. 
Załącznik nr 2 – Zapytanie Ofertowe Zamawiającego z dnia ……………………… 
Załącznik nr 3 - Wzór protokołu odbioru częściowego 
Załącznik nr 4 - Wzór protokołu odbioru końcowego 
Załącznik nr 5 - Wzór protokołu przekazania dokumentacji. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego zwłaszcza dotyczące dzieła 

oraz zlecenia. 
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4. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony bez zbędnej zwłoki 
i w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. W przypadku, jeśli którakolwiek ze Stron dopuszcza się naruszenia 
postanowień niniejszej umowy druga Strona może wystosować do niej pisemne upomnienie. Strona, która otrzymała 
upomnienie obowiązana jest zająć stanowisko w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych i jednocześnie zaniechać w 
tym okresie naruszeń, jeśli zarzuty były prawdziwe. 

5. Jeśli w jej ocenie zarzuty nie są prawdziwe i nie zaniecha ona naruszeń opisanych w upomnieniu w terminie wyżej wskazanym 
z jego upływem uznaje się, iż pomiędzy Stronami zaistniał spór podlegający rozstrzygnięciu w drodze negocjacji.  

6. W przypadku jeśli tryb negocjacji nie przyniesie rozwiązania sporu w terminie miesiąca od jego zaistnienia, spór podlega 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10

 

 

Załącznik nr 3 
Protokół odbioru częściowego nr dla umowy nr …………….z dnia……………………… 

Lp. Opis dokumentacji Data przygotowania Ilość Format 

1, 
    

2. 
    

3.     

4.     

 
Uwagi odbierającego: 
 
 
 
 
 
Odbierający: ………………………………… [Data i podpis] 
Przekazujący:…………………………………[Data i podpis ]
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Załącznik nr 4
Protokół odbioru końcowego z dnia ……………… 
 
 

Lp- Opis dokumentacji Data przygotowania Ilość Format 
1.     

2. 
    

3.     

4,     

Uwagi odbierającego: 
 
 
 
Przekazujący:……………………….. [Data i podpis]  
Odbierający:…………………………. [Data i podpis]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Za  

 

Załącznik nr 5 
Protokół przekazania dokumentacji z dnia     

Lp. Opis dokumentacji Data przygotowania Ilość Format 

1. 
    

2. 
    

3.     

4.     

Uwagi odbierającego: 
 
 
 
 
Przekazujący:……………………….. [Data i podpis]  
Odbierający:…………………………. [Data i podpis] 


