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WZÓR  
 

UMOWA 
NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH  

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
 

Niniejsza umowa (zwana dalej “umową”) zostaje zawarta dnia …………………………….  r. pomiędzy:  

Śląską Organizacją Turystyczną  

z siedzibą w Katowicach 40-085, ul. Mickiewicza 29, 

 NIP: 9542494931, REGON: ………………………………….. 

reprezentowaną przez: 

- …………………………………. –  

- ………………………………….. –  

 

zwaną w dalszej treści umowy „ŚOT” 

 

a  

 

…………………………………………………………….. 

z siedzibą w …………………….. przy ulicy ……………………………………,  

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr ………………………………………. 

reprezentowaną przez : 

……………………………….,  

……………………………….,  

zwanym w dalszej treści umowy “WYKONAWCĄ” 

 

WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA UMOWY 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z przeprowadzonym przez ŚOT postępowaniem dot. 
wyłonienia wykonawcy na dostawę nośników cyfrowych materiałów promocyjnych województwa 
śląskiego  zgodnie z treścią Regulaminu przetargu, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy,  

w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

W związku z powyższym strony uzgadniają, co następuje: 

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy, przy czym ważność 

ich w przypadku dokonywania interpretacji zapisów Umowy, określa poniższa kolejność, z tym że 

najważniejszym dokumentem jest Umowa, a następnie poniższe dokumenty:  

1) Załącznik 1:  Regulamin przetargu na dostawę nośników cyfrowych materiałów 

promocyjnych województwa śląskiego - Część I oraz Część II (opis 

techniczny) ze wszystkimi załącznikami,  

2) Załącznik 2:    Oferta Wykonawcy z dnia _______ na dostawę nośników 

    cyfrowych materiałów promocyjnych województwa śląskiego  

  wraz ze wszystkimi załącznikami dołączonymi do niej przez 

  Wykonawcę,  
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3) Załącznik 3: Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

 

Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i ŚOT odpowiadać będą ustaleniom przyjętym  

w Umowie, w szczególności: Wykonawca wykona Umowę zgodnie z jej postanowieniami  

i Regulaminem przetargu wg. przepisów K.C., a ŚOT dokona płatności zgodnie z postanowieniami 

Umowy. 

 

DEFINICJE :  

1. ŚOT – Śląska Organizacja Turystyczna lub inny podmiot działający w jej umieniu i z jej 

upoważnienia,  

2. Regulamin – Regulamin przetargu na dostawę nośników cyfrowych materiałów 

promocyjnych województwa śląskiego w ramach realizacji projektu Śląski System Informacji 

Turystycznej.  

 

§  1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa nośników cyfrowych materiałów promocyjnych województwa 

śląskiego w ramach realizacji projektu Śląski System Informacji Turystycznej.  Szczegółowe 

informacje dotyczące przedmiotu umowy zawiera Specyfikacja Techniczna wraz z załącznikami, 

stanowiąca w całości Części II Regulaminu – Szczegółowy opis przedmiotu przetargu. Przedmiot 

umowy zostanie wykonany na warunkach określonych szczegółowo w Regulaminie, stosownie 

do oferty z dnia ....................... 2013 roku.  

2. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko zgodnie  

z postanowieniami niniejszej Umowy. 

 

§ 2. 

Wykonanie przedmiotu umowy 

1. Wykonanie niniejszej umowy nastąpi zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz pozostałymi 

dokumentami stanowiącymi Część II Regulaminu.  

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: dostawy 10 000 kart MicroSD z 

czytnikiem oraz 77 000 płyt DVD9 wraz z usługą wgrania prezentacji multimedialnej i innych 

materiałów promocyjnych dostarczonych przez ŚOT na każdy z dostarczanych nośników. Każdy 

z nośników zostanie opakowany i dostarczony według przyjętych w Specyfikacji Technicznej 

założeń.  

3. Wykonanie w całości przedmiotu umowy nastąpi do dnia 28 lutego 2014 r.  

4. Odbiór wykonanego przedmiotu umowy będzie potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym 

przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. Do czynności odbioru przedmiotu umowy 

oraz weryfikacji prawidłowości wykonania umowy ŚOT może wyznaczyć upoważnioną przez 

siebie osobę.  

5. ŚOT ma prawo podpisać protokół z zastrzeżeniami, w których wskazane będą ujawnione braki  

i niezgodności. W przypadku podpisania protokołu z zastrzeżeniami Wykonawca zobowiązany 
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jest w terminie wskazanym przez ŚOT dostarczyć ŚOT (lub pod wskazany przez ŚOT adres) 

przedmiot umowy zgodnie z treścią umowy i zastrzeżeniami. W takim przypadku sporządza 

się protokół, w którym stwierdza się wady, które muszą zostać usunięte oraz termin ich 

usunięcia.  

6. Protokół odbioru wykonania całego przedmiotu umowy (końcowy) zostanie podpisany po 

wykonanej przez Wykonawcę dystrybucji (dostawy) wszystkich nośników pod wskazane w 

Specyfikacji Technicznej adresy.  ŚOT dokona wyrywkowo weryfikacji działania nośników oraz 

prawidłowości wgrania prezentacji multimedialnej, co nie stanowi potwierdzenia, iż wszystkie 

nośniki działają prawidłowo lub też na wszystkich nośnikach została wgrana prawidłowo 

prezentacja multimedialna. Stwierdzenie po odbiorze ewentualnych wad w dostarczonym 

towarze będzie usuwane w ramach udzielonej rękojmi zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy.  

7. Jeżeli w toku realizacji prac, czynności odbioru lub w okresie rękojmi, zostaną stwierdzone 

wady lub usterki, to ŚOT przysługują następujące uprawnienia, z tym zastrzeżeniem,  

iż w przypadku stwierdzenia wad i usterek w trakcie czynności odbioru, ŚOT w pierwszej 

kolejności stosuje reguły wskazane powyżej, a w następnej kolejności zasady opisane poniżej: 

a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia – ŚOT wyznaczy termin na usunięcie 

stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy, przy czym termin ten nie będzie 

krótszy niż 20 dni roboczych,  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia wówczas ŚOT może: 

 żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do 

domagania się od Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i naprawienia szkody 

wynikłej z tego tytułu i/lub, 

 wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 

i/lub  

 odstąpić od umowy i/lub 

 zlecić wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

9. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i urządzenia użyte do 

usunięcia wad lub usterek.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia ŚOT o usunięciu wad lub usterek. 

11. W przypadku sporządzenia częściowych protokołów odbioru dopiero po sporządzeniu 

wszystkich częściowych protokołów dla wszystkich lokalizacji (do których dostarczono 

wskazane ilości nośników) uznać można, iż przedmiot umowy został wykonany prawidłowo  

i możliwe jest podpisanie protokołu końcowego, o którym mowa w ust. 12 poniżej.  

12. Potwierdzeniem wykonania całego przedmiotu umowy należycie, jest podpisany przez strony 

umowy końcowy protokół odbioru, który może zostać sporządzony po sporządzeniu 

protokołów częściowych. 

 

§ 3.  

Wykonanie umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 28 lutego 2014 r.   

2. Dostawa wraz z rozładunkiem będzie dokonana transportem Wykonawcy na jego koszt  

i ryzyko.  
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3. Prawo własności przedmiotu umowy przechodzi na ŚOT z chwilą podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru. Ryzyko ewentualnej utraty i uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na 

ŚOT w chwili podpisania protokołu odbioru.  

4. Wykonawca koordynuje i organizuje realizację przedmiotu umowy, wykonywanych osobiście 

lub w części przez podwykonawców branżowych przy zachowaniu ustalonych standardów 

wykonania i odbioru robót, w sposób gwarantujący zakończenie przedmiotu umowy  

w planowanym terminie.  

5. Załącznikiem nr.... do niniejszej umowy jest harmonogram prac dot. przedmiotu umowy, 

który zostanie ustalony wspólnie przez strony umowy w terminie 2 tygodni od dnia podpisania 

umowy. W przypadku nie uzgodnienia wspólnie harmonogramu w tym czasie, ŚOT opracuje 

harmonogram, do którego stosowania zobowiązany jest Wykonawca.  

6. Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy do obowiązków 

Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, należy:  

 Wgranie przekazanej prezentacji multimedialnej na 10 000 szt. kart MicroSD 

oraz 77 000 szt. płyt DVD9,  

 Indywidualne zapakowanie każdego z nośników: kart MicroSD z czytnikiem  

w kartonowe pudełka z nadrukiem, płyt DVD9 w kartonowe koperty z 

nadrukiem, 

 Nadruk na jednostkowych opakowaniach treści ustalonych w Zamawiającym, 

 Spakowanie nośników w paczki po 50 egzemplarzy (karty MicroSD  

z czytnikiem) oraz po 50 egzemplarzy (płyty DVD9)  

i opisanie ich zgodnie ze specyfikacją techniczną;  

 Dystrybucja nośników pod wskazane w specyfikacji technicznej adresy w ilości 

w niej określonej; 

 Zapewnienie wykwalifikowanej kadry osób posiadających wiedzę  

i umiejętności do wykonania i kierowania pracami stanowiącymi przedmiot 

niniejszej umowy, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili wykonywania 

tych prac;  

 Zapewnienie bezpieczeństwa oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem 

i higieną pracy podczas realizowania prac zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 4. 

Warunki płatności 

1.  Zgodnie z ofertą Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 

cena netto: 

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

(cena netto słownie: 

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

cena brutto: 

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

(cena brutto słownie: 

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

w tym VAT ……………………………………………….. 
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2. Zapłata zostanie dokonana po wykonaniu całego przedmiotu umowy i podpisaniu przez ŚOT 

końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.   

3. Strony nie dopuszczają częściowych płatności za realizację niniejszego zamówienia, pomimo 

możliwości częściowego odbioru przedmiotu umowy.  

4. Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za 

wykonanie całego przedmiotu umowy jest wyłącznie podpisany przez ŚOT końcowy protokół 

odbioru przedmiotu umowy. 

5. ŚOT zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszego  paragrafu po 

wykonaniu całego przedmiotu umowy przelewem w złotych polskich w terminie do 60 dni od 

daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktury VAT, na rachunek bankowy 

wskazany w fakturze VAT. Za datę uregulowania należności przyjmuje się datę obciążenia 

rachunku bankowego ŚOT.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będzie podlegało 

waloryzacji w okresie obowiązywania umowy, nadto nie może być zmienione z powodu zmian 

popytu i podaży na rynku pracy, zmian cen materiałów oraz zmian kursów walut obcych, czy 

podatku od towarów i usług lub innych obciążeń publicznych. W każdym przypadku wiążąca 

jest cena brutto, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

7. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca ma prawo zażądać 

zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za swe płatności na rzecz podwykonawców, z którymi zawarł 

stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakresów prac lub dostaw towarów, określające 

termin i sposób zapłaty należności. 

9. W przypadku gdy podwykonawca zawiadomi na piśmie ŚOT, że Wykonawca zaniedbał 

obowiązek regulowania płatności na rzecz podwykonawcy, ŚOT może zwrócić się do 

Wykonawcy o podanie przyczyn powstałych zaniedbań. W przypadku nie otrzymania od 

Wykonawcy wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych od daty doręczenia zapytania lub też w razie 

uznania tych wyjaśnień za niewystarczające, ŚOT może dokonać zapłaty stosownej kwoty, 

stanowiącej należność główną, bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, w terminie w jakim ŚOT 

dokonywałby zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy i zawiadomić o tym fakcie pisemnie Wykonawcę. Równowartość zapłaty dokonanej 

przez ŚOT na rzecz podwykonawcy, zostanie odjęta od wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Z tytułu wykonania uprawnienia wymienionego w zdaniu poprzednim przez ŚOT, 

Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec ŚOT, a w okresie wyjaśniania 

sprawy związanej z zapłatą należności na rzecz podwykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje 

uprawnienie do naliczania odsetek ustawowych z tytułu nieterminowego uregulowania 

należności pieniężnych. 

§ 5 

Zasady rękojmi 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy wolny od wad fizycznych. 

2. Okres rękojmi wynosi 2 lata liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru całego 

przedmiotu umowy.  

3. Usunięcie wad i usterek stwierdzonych w ramach rękojmi polega na wykonaniu 

naprawy/usunięciu wady zgodnie z zasadami opisanymi w § 2 niniejszej umowy  

z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu.  
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4. Czas naprawy liczony będzie od pierwszego dnia roboczego następującego po zgłoszeniu 

usterki/wady przez ŚOT. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady lub wymiany na niewadliwy, nowy przedmiot 

umowy w terminie wyznaczonym przez ŚOT, nie krótszym niż 20 dni roboczych liczonych od 

dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie/usterce.  

6. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku nie będące dniami wolnymi od pracy  

i świętami w rozumieniu  ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy  

(Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późń. zm.).  

7. Uprawionymi do zgłoszenia nieprawidłowości (wad, usterek) w przedmiocie umowy  

są upoważnieni również przedstawiciele ŚOT.  

8. W przypadku nie przystąpienia do wymiany lub usuwania wad w terminie wskazanym powyżej  

ŚOT ma prawo zlecić usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 

bez potrzeby odrębnego wezwania, niezależnie od uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kar 

umownych. W takim przypadku mają zastosowanie zapisy § 6 niniejszej umowy.  

9. Obowiązków wynikających z rękojmi Wykonawca nie może powierzyć innemu podmiotowi.  

10. Okres rękojmi ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy (usunięcia usterek/wad 

lub wymiany na przedmiot wolny od wad), który liczony jest od dnia zgłoszenia Wykonawcy 

wady w przedmiocie umowy do dnia dostarczenia niewadliwego przedmiotu umowy/usunięcia 

wady. W przypadku wymiany przedmiotu umowy na nowy w ramach rękojmi – rękojmia 

biegnie na nowo od dnia przekazania ŚOT nowego przedmiotu umowy.  

11. W przypadku gdy w celu usunięcia wad/usterek konieczne będzie odebranie przedmiotu 

umowy od ŚOT, wykonawca zobowiązany jest do jego odebrania na własny koszt z lokalizacji 

wskazanych przez ŚOT i dostarczenia niewadliwego przedmiotu umowy do lokalizacji 

wskazanych przez ŚOT również na własny koszt. Odebranie i przekazanie ponownie 

przedmiotu umowy stwierdzane będzie odpowiednim pisemnym protokołem.  

 

§ 6. 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 

obowiązują kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego 

w § 4 ust. 1, nazywanego dalej wynagrodzeniem.  

2. Wykonawca zapłaci ŚOT kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do 

terminów wynikających z terminu wykonania umowy,  

b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie 

rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub 

usterek, 

c) za nienależyte wykonanie umowy lub jej niewykonanie, a w konsekwencji wypowiedzenie 

umowy w trybie natychmiastowym przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy. 

3. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub 

poniesione straty powstały z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono, ŚOT może 
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dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

Cywilnym.  

4. W przypadku naliczania kar umownych określonych w ust 1, ŚOT zastrzega sobie prawo ich 

potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

5. Naliczenie kary umownej z tytułu wypowiedzenia z winy Wykonawcy/odstąpienia od umowy  

z winy Wykonawcy wskazanej poniżej nie eliminuje możliwości naliczenia kar umownych 

wskazanych w ust. 2 pkt a) i b) niniejszego paragrafu.  

 

§ 7. 

Wypowiedzenie umowy. Odstąpienie od umowy 

1. ŚOT jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy:  

a) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 14 dni od upływu terminu 

wykonania umowy/terminu wykonania danego etapu wskazanego w harmonogramie, 

b) zwłoka w usunięciu wad lub przedstawienia niewadliwego przedmiotu umowy zgodnego 

ze specyfikacją techniczną w wyznaczonym terminie przekroczy 14 dni,  

c) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami 

umowy lub przepisami prawa. 

2. ŚOT jest uprawniony do odstąpienia od umowy :  

a) w razie wystąpienia istotnych zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie ŚOT, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

w szczególności w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy o dofinansowanie 

projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” przez Instytucję Zarządzającą, 

b) w przypadku gdy wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja,  

c) w przypadku gdy został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. a) ŚOT może odstąpić od umowy w terminie  

20 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części przedmiotu 

umowy potwierdzonego bezusterkowymi protokołami odbioru. Wyliczenie wynagrodzenia 

zostanie przedstawione ŚOT. W pozostałych przypadkach odstąpienie może nastąpić  

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pisemnie pod rygorem nieważności. Oświadczenie  

o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku gdy odstąpienie od umowy wynika z niewykonania lub nieprawidłowego 

wykonania umowy przez Wykonawcę ( tj. z tytułu okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność) ŚOT ma prawo naliczyć karę umową w wysokości 30 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

 

§8 

Ubezpieczenia. 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie przez cały okres wykonywania umowy 

co najmniej na warunkach na jakich zostało przedstawione wraz z ofertą, z tym 

zastrzeżeniem, iż ubezpieczenie OC ma obejmować ubezpieczenie wystąpienia ewentualnych 
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szkód w mieniu innych podmiotów, w tym ŚOT, w związku z wykonaniem niniejszej umowy na 

kwotę min. 800 tys. PLN.  

2.  Wykonawca zobowiązany jest zapłacić wszelkie związane z tą umową składki, a kopię takiej 

polisy przedstawi ŚOT w terminie najpóźniej do 1 tygodnia od dnia podpisania niniejszej 

umowy. 

3. W przypadku gdy polisa wygaśnie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie 3 dni od daty wygaśnięcia polisy przedstawić ŚOT kolejną 

opłaconą polisę (kopię) w zakresie opisanym w niniejszym punkcie. 

§9 

Osoby kontaktowe 

1. W imieniu ŚOT osobami kontaktowymi są w szczególności: Agnieszka Sikorska – Dyrektor 

Biura ŚOT i Kierownik Projektu Śląski System Informacji Turystycznej lub upoważniona 

przez nią osoba.  

2. W imieniu Wykonawcy osobami kontaktowymi są : ………..………………………………………………….. 

3. W razie zmiany w/w osób wystarczające jest pisemne zawiadomienie drugiej strony. 

Ponadto ŚOT może dodatkowo przekazać Wykonawcy pisemną listę innych uprawnionych 

osób do reprezentowania ŚOT w trakcie realizacji niniejszej umowy, wskazując zakres 

uprawnień danej osoby.  

§10 

Klauzula poufności 

Wykonawca  oświadcza, że wszelkie informacje, do których będzie miał dostęp lub w posiadanie 

których mógłby wejść przypadkowo w związku z wykonywaniem Umowy (dotyczy informacji 

mających charakter informacji publicznych, jak również informacji mających charakter tajemnicy 

służbowej) - nie zostaną upublicznione, podmienione lub zmienione tak, aby narazić ŚOT na utratę 

wiarygodności, czy złą opinię na temat jego działalności. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się 

do niezwłocznego powiadomienia  ŚOT o fakcie przypadkowego wejścia w posiadanie informacji 

objętych klauzulą poufności. 

§11 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac składających się na przedmiot niniejszej 

umowy wyspecjalizowanym podwykonawcom, za których prace będzie odpowiadał przed ŚOT 

jak za działania własne, zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem umowy.  

2. Wykonawca może powierzyć część prac objętych niniejszą Umową do wykonania 

podwykonawcom w zakresie wskazanym w ofercie za zgodą ŚOT pod warunkiem uzyskania 

akceptacji osoby/osób/firm podwykonawców, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.  

3. W przypadku gdy :  

a) wystąpi potrzeba zamiany podwykonawcy już po zawarciu Umowy lub  

b) potrzeba wykonania przez podwykonawcę części prac nie wskazanych w ofercie jako 

wykonywanych przez podwykonawców,  

Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy podwykonawcom tylko i wyłącznie po 

uzyskaniu pisemnej akceptacji ŚOT, co do osoby/osób/firm podwykonawców, a w przypadku 

wskazanym w pkt. b) niniejszego punktu – również akceptacji co do zakresu prac 

przekazanych do wykonania podwykonawcom.   

4. W celu uzyskania akceptacji ŚOT na podwykonawców, o których mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu Wykonawca winien udzielić na piśmie wszelkich informacji na temat podwykonawcy 
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niezbędnych w celu podjęcia decyzji przez ŚOT o akceptacji lub nie podwykonawcy;  

w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dane podwykonawcy: firma, adres 

siedziby/zamieszkania w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, NIP, 

REGON, posiadane uprawnienia oraz jaki zakres prac ma zostać wykonany przez 

podwykonawcę. Wykonawca ma przedstawić ŚOT potwierdzenie posiadania przez 

podwykonawcę odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do wykonania danej części prac.  

5. ŚOT ma prawo zażądać zmiany podwykonawcy na każdym etapie realizacji umowy,  

w przypadku stwierdzenia zastrzeżeń co do jego pracy lub nie stosowania się do zaleceń i żądań 

ŚOT. 

6. ŚOT zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę 

podwykonawcy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest powierzyć prace innemu 

podwykonawcy, akceptowanemu przez ŚOT zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.  

7. Wykonawca ponosi wobec ŚOT i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców, skutki działania swoich pracowników oraz podwykonawców oraz 

za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania lub niestarannego działania, niedbalstwa oraz 

działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami. 

 

§12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości .............. (słownie:.....................................................zł), tj. stanowiącej 10 %  

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 w formie ………………………………...  

2. ŚOT dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

całego przedmiotu Umowy i uznania przez ŚOT Umowy za należycie wykonaną, 

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez ŚOT na zabezpieczenie roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

§ 13 

Postanowienia końcowe  

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.   

2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał 

będzie sąd właściwy dla siedziby ŚOT.  

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody ŚOT przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej 

ze stron. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

Wykonawca        ŚOT 


