
 

 

CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UMOWA-wzór 

 

Zawarta w dniu ………………2014 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

1. ZOO Wrocław Sp. z o.o., mającym swą siedzibę we Wrocławiu (51-618) przy ul. Wróblewskiego 1-

5, nr NIP: 898-216-74-37, reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej "Zamawiającym" 

a 

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

mającą(ym) swą siedzibę w ……………………………………………………………………………………………………...…….. 

wpisaną (ym) do ……………………………………………………………………………………….pod Nr …………………….…….., 

posiadającą (ym) NIP ……………………………………………………………., REGON ………………………………………..……, 

zwaną (ym) dalej w tekście "Wykonawcą", reprezentowaną (ym) przez: …………………………………………. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zawierając umowę Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług 

serwisowo-technicznych i gospodarczych w "AFRYKARIUM - OCEANARIUM" zwanej dalej 

"budynkiem" lub "obiektem" przy ul. Wróblewskiego 1 - 5 we Wrocławiu, wraz z terenami 

przylegającymi do budynku, tj. budynkiem o powierzchni  …………………… m kw., posadowionym na 

nieruchomości o powierzchni …………………………… ha, stanowiącej dziadki oznaczoną numerem 

ewidencyjnym ..............., położoną we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1 - 5, wpisaną do księgi 

wieczystej pod numerem KW …………………………..prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu 

V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określajacy zakres usług, obowiązki Wykonawcy oraz 

warunki ich realizacji (w tym: opis urządzeń znajdujących się w budynku, wyszczególnienie 

kosztów usługi) określają załączniki: 

a) Nr 1 pn. "Tabela czynności gospodarczych i serwisowych dla obiektu "AFRYKARIUM-

OCEANARIUM", 

b) Nr 2 pn. "Zestawienie powierzchni AFRYKARlUM" według funkcji,  

stanowiące integralną część umowy. 

3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, a w szczególności od postanowień 

załącznika Nr 1, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania obiektu w sposób 

nieprzerwany i niezakłócony, zgodnie z wszelkimi wymogami obowiązującego prawa, aktualnego 

stanu wiedzy technicznej oraz najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa, jakości i 

czystości znajdującymi zastosowanie do tego typu obiektów i urządzeń oraz z uwzględnieniem 

szczególnych funkcji rekreacyjnych i poznawczych obiektu. Określone w umowie, a w 

szczególności w załączniku nr 1, obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji czynności 

gospodarczych i serwisowych należy każdorazowo interpretować w kontekście konieczności 



 

 

zapewnienia przez Wykonawcę powyższego rezultatu. W razie wątpliwości, czy określone 

zobowiązanie Wykonawcy jest zobowiązaniem rezultatu, czy też starannego działania, dla potrzeb 

realizacji umowy przyjmuje się, iż mamy do czynienia z zobowiązaniem rezultatu. 

4. W okresie [x] miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca nie jest zobowiązany do 

usuwania wad obiektu objętych gwarancją udzieloną przez wykonawcę obiektu.           

§ 2. 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z: 

a) postanowieniami umowy, 

b) ofertą Wykonawcy złożoną w przetargu nieograniczonym oznaczonym znakiem 

19/U/2014 

c)  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia opracowaną przez Zamawiającego w 

przetargu nieograniczonym oznaczonym znakiem: 19/U/2014  

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem umowy z należytą 

starannością zapewniając funkcjonowanie obiektu w sposób nieprzerwany i niezakłócony, 

bezpieczeństwo użytkowania oraz czystość obiektu i jego właściwą eksploatacją, a także 

utrzymywać obiekt w stanie niepogorszonym oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. 

W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia parametrów jakościowych wody 

w instalacjach wodnych obiektu, określonych w instrukcjach eksploatacji zbiorników i systemów 

podtrzymywania życia. Wykonawca potwierdza, iż otrzymał od Zamawiającego wszystkie 

powyższe instrukcje i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

3. Wykonawca wykonując umowę zobowiązany jest kierować się zasadą ochrony interesów 

Zamawiającego. 

4. W swoich działaniach Wykonawca zobowiązuje się, iż osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy 

będą stosować przepisy prawa i standardy zawodowe ze szczególną starannością wynikajacą z  

zawodowego charakteru tych czynności, jak również kierować się zasadami etyki zawodowej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadamiać Zamawiającego o każdym stwierdzonym 

uszkodzeniu lub zniszczeniu budynku oraz jego wyposażenia, niezależnie od podmiotu lub 

przyczyny, które spowodowały takie uszkodzenie lub zniszczenie. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

zrekompensowania Zamawiającemu wszelkich szkód wynikłych ze sprzecznych z umową działań 

lub zaniechań Wykonawcy, a także do nie wyrządzania Zamawiającemu żadnej szkody w związku z 

wykonywaniem swoich obowiązków w ramach umowy. 

7. W przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych lub kataklizmów, Wykonawca 

po powzięciu informacji o zaistnieniu powyższych zdarzeń, podejmuje niezwłocznie czynności 

mające na celu zabezpieczenie powierzonego mu obiektu, natychmiast zawiadamiając 

Zamawiajacego o zaistniałych zdarzeniach i ich skutkach. 

8. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego (na piśmie) o przypadku zgłoszenia przez 

osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wynikających lub pozostających w związku z czynnościami 

Wykonawcy realizowanymi na podstawie niniejszej umowy. Na zasadach określonych w § 9 

umowy Wykonawca zwolni Zamawiajacego z odpowiedzialności oraz zobowiązuje się do 

zaspokojenia wszelkich roszczeń skierowanych przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie, a 

także do pokrycia wszelkich odszkodowań, kosztów lub wydatków poniesionych z tego tytułu 

przez Zamawiającgo.         

9. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i archiwizacji dokumentów związanych z 

wykonywaniem obowiązków przewidzianych w umowie, zgodnie z obowiązującym prawem. 



 

 

10. W przypadku częściowej bądź całkowitej utraty przez Wykonawcę dokumentacji obiektu lub też 

nienależytego jej prowadzenia, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z jej odtworzeniem. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu na piśmie wyjaśnień związanych z 

wykonywanymi obowiązkami, w terminie dwóch dni roboczych od momentu przyjęcia pisemnego 

zapytania Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

nieprawidłowości w realizacji umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do 

usunięcia tych nieprawidłowości w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

§3. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania obowiązków określonych w załączniku nr 4 do 

umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami 

§§ 1 – 18 zasadniczej części niniejszej umowy, a postanowieniami załącznika nr 4, pierwszeństwo 

mają postanowienia zasadniczej części niniejszej umowy. 

2. Załącznik Nr _____ do umowy zawiera imienny wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do 

realizacji usług. 

3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian osobowych Wykonawca niezwłocznie pisemnie 

zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego, w wyniku czego Strony niezwłocznie dokonają 

odpowiedniej zmiany Załącznika Nr ____ do umowy. 

§4 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom uprzednio 

zaakceptowanym na piśmie przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający wyraża niniejszym zgodę na powierzenie przez Wykonawcę następujących czynności 

podwykonawcom: 

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

3. Zmiana któregokolwiek z podwykonawców lub powierzenie czynności podwykonawcom innym niż 

wskazani w ust. 2, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

4. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny 

wobec Zamawiającego za wszelkie działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców i 

ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania 

samego Wykonawcy lub jego własnych pracowników. 

5. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach pomiędzy Wykonawcą, 

a którymkolwiek z jego podwykonawców, pozostających w związku z realizacją niniejszej umowy.  

§5. 

1. Wykonawca prowadzi na bieżąco rozliczenie finansowo-księgowe przedmiotu umowy. 

2. Wynarodzenie płatne przez Zamawiającego jest rejestrowane na osobnych kontach. 

3. Do faktury przedkładanej Zamawiającemu, Wykonawca załącza kserokopie dowodów 

poniesionych kosztów, o których mowa w § 6 ust. 2 umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać wszystkie dokumenty księgowe związane z realizacją 

umowy i umożliwić Zamawiającemu, na jego żądanie zgłoszone na pismie, wgląd do tych 

dokumentów. 

5. Na koniec każdego roku kalendarzowego obowiązywania umowy oraz na dzień zakończenia 

umowy Wykonawca składa sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy. 



 

 

"Sprawozdania na koniec roku kalendarzowego" Wykonawca składa w terminie 31 dni od 

zakończenia okresu, którego dotyczy rozliczenie. 

6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedkłada w terminie 7 dni sprawozdanie 

finansowe lub inne wymagane informacje. 

§6. 

1. Wykonawca sprawuje nadzór nad rozliczeniem dostaw  energii elektrycznej, wody i 

odprowadzania ścieków. 

2. Wykonawca dokonuje rozliczeń kosztów wynikających z umów, o których mowa w ust. 1. 

Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione przez niego koszty dostawy mediów, o których mowa 

w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury Wykonawcy wraz z kserokopią dowodu 

poniesienia tych kosztów.  

3. W przypadku zmian cen wynikających z umów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie na piśmie powiadomić o tym Zamawiającego przekazując mu 

stosowną informację w tym względzie otrzymaną od dostawcy energii elektrycznej lub 

przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.  

§7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do corocznego przeglądu obiektu i przygotowania z tych czynności 

"Protokołu przeglądu budynku". 

2. "Protokół przeglądu budynku" musi być sporządzony i przekazany Zamawiającemu do dnia 15 

marca każdego roku. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne współdziałanie z Zamawiającym związane z akceptacją 

zadań wynikających z "Protokołu przeglądu budynku" i koordynowanie działań przy realizacji 

koniecznych remontów i konserwacji. 

§8. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez okres trwania niniejszej umowy ważnego i 

należycie opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ogólnej w zakresie 

prowadzonej działalności za szkody, które mogą wyniknąć w związku z niewłaściwym wykonaniem 

przedmiotu umowy. Zakres polisy ubezpieczeniowej ma każdorazowo w całości wypełniać wymogi 

Zamawiającego opisane w Załączniku Nr 10 do SIWZ. 

2. Kopia pierwszej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ogólnej Wykonawcy, 

wymaganej zgodnie z ust. 1,  stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

3. Koszt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ogólnej Wykonawcy stanowi koszt 

Wykonawcy. 

4. Przed każdorazowym wygaśnięciem umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 Wykonawca 

jest zobowiązany przedstawić Zamawiającym kserokopię dowodu przedłużenia polisy lub zawarcia 

nowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, spełniającego wymogi Zamawiającego 

opisane w Załączniku Nr 10 do SIWZ. 

5. Wykonawca wniósł (przed zawarciem umowy) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, a określonej w § 10 ust. 3 umowy, w kwocie 

……………..zł w formie ……………………………… 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę i jest ważne przez okres 

realizacji umowy powiększony o dodatkowe 30 dni licząc od daty zakończenia umowy. 



 

 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciagłość obowiązywania i ważność tego zabezpieczenia 

przez cały wymagany okres czasu, w wysokości wymaganej zgodnie z ust. 5. Jeżeli zabezpieczenie 

udzielone przez Wykonawcę będzie wymagało odnowienia z uwagi na możliwość jego wygaśnięcia 

przed upływem terminu, w którym Zamawiający ma zwrócić to zabezpieczenie Wykonawcy, 

wówczas takie odnowienie zabezpieczenia nastąpi nie częściej niż raz do roku, a Wykonawca nie 

później niż na trzydzieści (30) dni przed datą wygaśnięcia aktualnego zabezpieczenia przedstawi 

Zamawiającemu zabezpieczenie zastępcze spełniające wymagania niniejszej umowy. W przypadku 

przedstawienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, każda taka gwarancja zostanie wystawiona na okres jednego roku i będzie 

corocznie przedłużana na okres kolejnego roku zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 

umowie, a ponadto będzie przewidywała składanie w Polsce przez Zamawiającego dyspozycji 

wypłaty kwot objętych gwarancją, a kwoty te będą każdorazowo płatne w Polsce.   

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i jego uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z 

zastrzeżeniem, że zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci z odsetkami 

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

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

rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. Wykonawca może w trakcie trwania umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia tylko na 

zasadach określonych w art. 149 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku zmiany 

formy zabezpieczenia obowiązują także zasady określone w części I, pkt XXI SIWZ. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych oraz innych nieuregulowanych 

przez Wykonawcę odszkodowań i należności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Jeżeli Wykonawca nie odnowi w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy lub ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, które wygasło, wówczas 

Wykonawca nie jest uprawniony do otrzymania jakiejkolwiek płatności na podstawie niniejszej 

umowy, a Zamawiający może zawiesić jakiekolwiek płatności należne Wykonawcy na podstawie 

niniejszej umowy do czasu, aż Wykonawca całkowicie spełni wymagania dotyczące przedstawienia 

Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej ogólnej określone w niniejszej umowie. 

§9. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za szkody wyrządzone osobom 

trzecim (w tym osobom z personelu Wykonawcy lub z personelu jego podwykonawców) 

pozostające w związku lub wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z umowy. 

2. W razie zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1, strony umowy zobowiązane są do 

niezwłocznego podjęcia czynności wyjaśniających oraz sporządzenia z nich stosownego protokołu. 

Wykonawca i Zamawiający po ujawnieniu takich zdarzeń ustalają wielkość szkód oraz 

przeprowadzają ich wycenę według wartości odtworzeniowej. Czynności te strony podejmują 

niezwłocznie najpóźniej w ciągu 7 dni po zdarzeniu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania uprawnionej osobie trzeciej za szkody w 

terminie do 14 dni licząc od momentu otrzymania noty obciążeniowej. 

4. W przypadku, gdy na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek zapłaty należności 

publicznoprawnych lub cywilnoprawnych z tytułu odpowiedzialności za szkody wymienione w ust. 



 

 

1 lub z tytułu naruszenia określonych nakazów lub zakazów publicznoprawnych, Wykonawca 

zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu poniesione przez Zamawiajacego z tego tytułu 

odszkodowania, koszty lub wydatki. Zwrot odszkodowań, kosztów lub wydatków nastąpi na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego żądania. 

Wykonawca zrzeka się się prawa kwestionowania obowiązku zapłaty wymienionych kwot, 

stwierdzonych orzeczeniami lub decyzjami administracyjnymi uprawnionych organów, wobec 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nie wypełnianie swych obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy lub obowiązujących przepisów. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności: 

a) wobec osób trzecich za szkody w mieniu i na osobie, powstałe wskutek działania lub 

zaniechania działania Wykonawcy oraz innych osób, którym Wykonawca powierzy 

wykonywanie czynności objętych umową, 

b) za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

przez Wykonawcę obowiązku utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym, 

c) za szkody poniesione przez osoby trzecie powstałe wskutek działania lub zaniechania działania 

Wykonawcy, spełniające przesłanki czynów niedozwolonych, w tym przestępstw, występków i 

wykroczeń.  

§ 10. 

1. Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług VAT) za 

czynności będące przedmiotem umowy wynosi  

……..............................................zł  

(słownie złotych:.................................................................................................................................) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, łącznie z podatkiem VAT, jest stałe i niezależne od liczby 

dni w miesiącu, rozmiaru świadczonych usług i ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich 

realizacji. 

3. Wartość realizacji przedmiotu umowy, wynikająca z pomnożenia miesięcznych ryczałtowych 

wynagrodzeń brutto i m-cy obowiązywania umowy, wynosi ____________________ zł brutto. 

4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia awarii obiektu 

spowodowanej zdarzeniem siły wyższej, a uniemożliwiającej komercyjne wykorzystanie obiektu, 

wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 zostanie obniżone o 1 % za każdy rozpoczęty 

dzień awarii.  Dla potrzeb niniejszej umowy „zdarzeniem siły wyższej” jest każde nadzwyczajne 

zdarzenie uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie umowy, leżące poza rozsadną kontrolą 

Strony dotkniętej skutkami takiego zdarzenia, a którego Strona ta nie mogła zasadnie przewidzieć, 

uniknąć lub przezwyciężyć pomimo zachowania należytej staranności.    

5. Wynagrodzenie miesięczne może zostać zwaloryzowane trzy razy w trakcie obowiązywania 

umowy, nie wcześniej niż po roku jej realizacji, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłoszony w formie komunikatu Prezesa GUS. 

Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana na pisemny wniosek złożony przez Wykonawcę i 

obowiązywać będzie od następnego miesiąca po złożeniu wniosku. 

6. Do zmiany wynagrodzenia może dojść także w przypadku zmiany podatku VAT. Wówczas 

wynagrodzenie będzie ulegało zmianie stosownie do zmian stawki podatku VAT, tzn. ulegało 

zwiększeniu lub zmniejszeniu. 



 

 

7. Za wykonywanie obowiązków i czynności wynikających z przedmiotu umowy (z wyjątkiem sytuacji 

określonej w § 6 ust. 2 umowy) Wykonawca wystawi faktury po zakończeniu danego miesiąca 

kalendarzowego. 

8. Zamawiający będzie płacić wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany 

na fakturze, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury . 

9. Zapłata wynagrodzenia za ostatni miesiąc obowiązywania umowy nastąpi po ostatecznym 

rozliczeniu się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

10. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać na rzecz osób trzecich swoich 

wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

11. Strony umowy dopuszczają kompensatę wzajemnych rozliczeń. 

§ 11. 

1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

poprzez zapłatę kar umownych za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków wynikających z umowy, których Wykonawca nie zrealizuje w dodatkowym terminie 

wyznaczonym mu przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 11 umowy. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku naruszenia zobowiązania w 

zakresie utrzymania należytego stanu technicznego obiektu i jego wyposażenia, utrzymania 

wymaganej czystości, doprowadzenia do zniszczenia flory lub fauny obiektu oraz w sytuacji nie 

usunięcia w wyznaczonym terminie ujawnionych wad i usterek w robotach serwisowo – 

konserwacyjnych. 

2. Kara umowna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 

1, wynosi 5 % miesięcznego aktualnie obowiązującego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

10 ust. 1, za każdy przypadek zaistniałego naruszenia umowy. 

3. Kary umowne mogą być potrącone z należności wynikającej z faktury Wykonawcy przedstawionej 

do zapłaty, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub będą realizowane na podstawie noty 

obciążeniowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy Kodeksu 

cywilnego. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, gdy należna na podstawie umowy kara 

umowna nie pokryje kosztów odtworzenia flory lub fauny obiektu zniszczonej lub uszkodzonej w 

rezultacie naruszenia umowy przez Wykonawcę. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

Zamawiającemu kary w wysokości 10 % trzymiesięcznego, aktualnie obowiązującego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

6. W przypadku uporczywego naruszania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy lub 

w przypadku uporczywego działania przez Wykonawcę na szkodę Zamawiającego, Zamawiający 

może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku rozwiązania przez 

Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w wysokości równiej 10% trzymiesięcznego, aktualnie obowiązującego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

7. Za nieterminową realizację faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

§ 12. 



 

 

1. W przypadku wygaśnięcia umowy, odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiającemu pełnej 

dokumentacji obiektu. Termin przekazania dokumentacji wynosi 14 dni od daty wygaśnięcia 

umowy, odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca protokolarnie przekaże Zamawiającemu: 

- dokumenty ewidencyjne obiektu, 

- upoważnienia i pełnomocnictwa oraz listy polecające skierowane do banków, dostawców, 

pracowników i innych stron, 

- środki finansowe Zamawiającego, pozostające w dyspozycji Wykonawcy (o ile taka sytuacja 

będzie miała miejsce). 

§ 13. 

Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

§ 14. 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie: 

(imię i nazwisko) _______________________________________tel.lfax _______________________ 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego upoważnionego będzie: 

(imię i nazwisko) _______________________________________tel.lfax _______________________ 

§ 15. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem tych, które zostały przewidziane w 

SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu oraz określono warunki tych zmian. 

2. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość dokonania zmiany w umowie w odniesieniu do 

zakresu prac i powierzchni budynku. Zmiana ta spowoduje zmniejszenie danych obiektu 

zawartych w załącznikach nr 1 i 2 do umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących 

się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania 

zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 

4. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: 

1) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na 
realizację umowy, 

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 
zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi 
wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od 
Zamawiającego jak i od Wykonawcy,  

3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie 
okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami 
niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, 

4) zmiany warunków płatności, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie 
okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami 
niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy. 

Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie 



 

 

Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.  

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 

§ 16. 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) działania na szkodę Zamawiającego, 

b) uporczywego naruszania obowiązków umowy, rozumianego jako niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy przez trzy kolejne miesiące obowiązywania umowy, 

c) gdy Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu w sprawach karnych o 

zagarnięcie, przywłaszczenie lub kradzież mienia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. 

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 od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 17. 

1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane w sposób 

polubowny. 

2. W przypadku niemożności osiągniecia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze 

sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych cesji związanych z realizacją umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Wykonawca, a trzy pozostałe Zamawiający. 

§ 18. 

Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część, są: 

Załącznik nr 1 – Tabela czynności gospodarczych i serwisowych 

Załącznik nr 2 – Zestawienie powierzchni według funkcji 

Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy Wykonawcy 

Załącznik nr 4 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak postępowania 19/U/2014 

Załącznik nr 5 – Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy. 
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