
Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
UMOWA NR………………. 

 
zawarta w dniu……...................2020 r.  w Warszawie, zwana dalej „umową”, pomiędzy: 
Szkołą Główną Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, NIP: 118-00-35-927, REGON: 
000173410, zwaną dalej "SGSP", reprezentowaną przez:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 
zwaną dalej także „Zamawiającym”, 
a 
(firma, siedziba, adres) wpisanym/-ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………. Wydział Gospodarczy pod Nr KRS: …………….……, kapitał 
zakładowy w wysokości ………………….….. zł, wpłacony …………………….., NIP:…………………………, 
REGON:……………………,  
reprezentowanym przez: ……………………………,  
uprawnionym/-i do reprezentacji Spółki, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia……….., której wydruk stanowi załącznik nr 1 do umowy, 
lub 
(imię, nazwisko), prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…….”, wpisaną  
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEIDG”, adres, 
NIP: ………………..……., REGON: ……………………….., zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG z dnia……., 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy 

[wybrać w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą] 
lub 

(imię, nazwisko), prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą „…………………..”, wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEIDG”, adres, NIP: ………………..……., 
REGON: ……………………….., zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG z dnia………, stanowiącym załącznik nr 1  
do umowy, 

(imię, nazwisko), prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą „…………………..”, wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEIDG”, adres, NIP: ………………..……., 
REGON: ……………………….., zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG z dnia…….., stanowiącym załącznik nr 1  
do umowy, 
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą …………………………..…., (miejscowość, kod 
pocztowy), ul. ……………………..…., NIP: …………………………………, REGON: …………………………., zgodnie z aktualnym 
wydrukiem z CEiDG z dnia………..oraz umową spółki cywilnej, stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy, 

[wybrać w przypadku, gdy Wykonawcą są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  
w formie spółki cywilnej] 
[w przypadku konsorcjum odpowiednio ze wskazaniem Lidera] 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 
Umowa zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy, zwanej w dalszej 
części umowy „ustawą Prawo zamówień publicznych”, o następującej treści: 



§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest przeniesienie prawa własności oraz dostawa Zamawiającemu wyrobów, zwanych dalej 
łącznie „wyrobami” lub „Przedmiotem Umowy”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym szczegółowo 
w zapytaniu ofertowym, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy oraz ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi 
załącznik nr 3 do umowy.  

2. Wykonawca gwarantuje w szczególności, że Przedmiot Umowy będzie: 
1) dopuszczony do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami, normami i atestami; 
2) odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, określonymi w zapytaniu ofertowym; 
3) fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad fizycznych i prawnych. 

3. Strony oświadczają, że znają i stosują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,  
w szczególności, że z dniem obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, z późn. 
zm.), dalej „RODO”, wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych 
osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa  
i wolności osób, których dane dotyczą.  

4. Strony, jako administratorzy danych osobowych, zobowiązują się do zgodnego z zapisami RODO, gromadzenia, 
przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych pracowników, współpracowników, funkcjonariuszy i pozostałych 
osób zatrudnionych drugiej Strony, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także do wykonania obowiązków 
informacyjnych. W celu wykonania tych obowiązków przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże swoim 
pracownikom i współpracownikom informacje, określone w załączniku nr 4 do umowy. 

§ 2. 
Termin, miejsce, sposób dostawy 

1. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, 
ofercie Wykonawcy i umowie, w następujących ilościach i terminach: w ilości …………………..,  
w terminie do dnia ……………………….. 

2. Rozmiary wyrobów określono w zapytaniu ofertowym. 
3. Dostawa wyrobów realizowana będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego 

przy ul. Słowackiego 52/54, w Warszawie. 
4. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie dokonywać wyładunku i wniesienia wyrobów  

do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń i rozładunku. 
5.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy, od poniedziałku do piątku, w godzinach:  

od godz. 8.00 do godz. 15.00. 
6. Na potrzeby umowy, pod pojęciem „dzień roboczy”, Strony rozumieją wszystkie dni kalendarzowe w roku, 

za wyjątkiem dni uznanych ustawowo za dzień wolny od pracy lub soboty, zgodnie z art. 115 Kodeksu 
cywilnego. 

§ 3. 
Odbiór Przedmiotu Umowy 

1. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego (w zakresie wad jawnych, widocznych) 
dostarczonych wyrobów, po ich wyładunku przez Wykonawcę. 

2. Jako termin prawidłowo wykonanej dostawy, stanowiącej Przedmiot Umowy, przez Wykonawcę, rozumie 
się dzień złożenia bez zastrzeżeń podpisu przez Zamawiającego na protokole odbioru Przedmiotu Umowy, 
zwanego dalej „protokołem odbioru”. 

3. Odbiór Przedmiotu Umowy uznaje się za prawidłowy, jeżeli liczba, ocena zewnętrzna wykonania, 
parametry i oznaczenia każdego egzemplarza Przedmiotu Umowy oraz wymagane dokumenty  



na potwierdzenie miejsca, jakości wykonania i danych indywidualizujących producenta pozwalają  
na ocenę spełnienia zgodności dostarczonego Przedmiotu Umowy z warunkami określonymi w SIWZ, 
ofercie Wykonawcy oraz umowie. 

4. Odbiór Przedmiotu Umowy odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego i będzie obejmować oględziny 
wszystkich egzemplarzy, sztuk dostarczonych wyrobów, w tym sprawdzenie i ocenę dostarczonych 
dokumentów. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru wraz z załączonym  
do niego dokumentem wydania zewnętrznego („WZ”), zawierającego ilość towaru oraz ceny jednostkowe  
za każdą sztukę, egzemplarz Przedmiotu Umowy oraz łączną wartość brutto dostawy wyrobów. 
W protokole odbioru zostaną zawarte informacje dotyczące: 
1) zgodności dostarczonego wyrobu z zapytaniem ofertowym, ofertą Wykonawcy i umową; 
2) ilości, jakości i miejsca wykonania oraz danych indywidualizujących producenta; 
3) przekazania instrukcji użytkowania w języku polskim, informacji dotyczącej ograniczeń w użytkowaniu 

oraz przechowywania i konserwacji; 
4) dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 2; 
5) dostarczenia innych wymaganych według zapytania ofertowego dokumentów; 
6) zauważonych usterek lub wad; 
7) spełnienia terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

5. Negatywna ocena odnosząca się chociażby do jednej sztuki egzemplarza dostarczonego wyrobu powoduje 
obowiązek powtórzenia procedury zgłoszenia tego wyrobu do odbioru, z wszelkimi konsekwencjami  
i skutkami dotyczącymi przekroczenia ustalonego umową terminu dostawy. 

6. Protokół odbioru zostanie sporządzony i podpisany w 2 egzemplarzach przez każdą ze Stron,  
po 1 egzemplarzu dla każdej Strony.  

7. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT. 
 

§ 4. 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Z tytułu należytego wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie  
w kwocie:  ………………… zł brutto (słownie: …………….. ), w tym podatek VAT  
w kwocie ……………………………….. (słownie: …..…………………………………… ), stawka podatku ..… %, 
i ……………………………………….. zł netto (słownie: …………………. ). 

2. Ceny jednostkowe za każdą sztukę, egzemplarz wyrobu, stanowiącego Przedmiot Umowy, określone   
w ofercie przez Wykonawcę, nie ulegną zmianie do końca okresu obowiązywania umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po uprzednim dostarczeniu Przedmiotu Umowy i uzyskaniu podpisanego 
bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

4. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
5. Faktury będą wystawiane na: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, 

NIP: 118 00 35 927; REGON: 000173410. 
6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z należytym 

wykonaniem Przedmiotu Umowy. 
7. Strony zgodnie oświadczają, że akceptują stosowanie e-faktur. Oznacza to, że Wykonawca wystawiać 

będzie wyłącznie e-faktury, a jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy przeszkody formalne lub techniczne 
uniemożliwią Wykonawcy wystawienie lub przesłanie e-faktur, Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia 
faktur w formie papierowej. 
 



8. Strony ustalają, że:  
1) adresem poczty elektronicznej z którego Wykonawca będzie wysyłać e-faktury  

będzie:………………………….; 

2) adresem poczty elektronicznej Zamawiającego na który będą trafiać e-faktury będzie: 
sgsp@sgsp.edu.pl.       

Przyjmuje się, że e-faktura została doręczona w momencie otrzymania przez Zamawiającego wiadomości 
e-mail z załączoną e-fakturą (wraz z załącznikiem gdy to wymagane). Wykonawca wystawia i przesyła  
e-faktury w formacie plików PDF, w układzie: 1 mail = 1 faktura. Jeśli do faktury załączone są załączniki, 
powinny one stanowić jej kolejne strony tak, by tworzyć jeden dokument pdf. 

9.  Wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

10.Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

11.W przypadku, gdy umowa wykonywana była z udziałem podwykonawców, wówczas Wykonawca  
do wystawionej przez siebie faktury VAT obowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał on należne wynagrodzenie za wykonanie prac objętych 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umową wraz z dokumentami, z których wynika uprawnienie  
do reprezentowania odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub inne dowody,  
że otrzymali oni należne mu z tego tytułu wynagrodzenie oraz, że wszelkie ich roszczenia wobec 
Wykonawcy z tytułu wykonanych części zamówienia zostały zaspokojone. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wstrzymania płatności Wykonawcy do momentu przedstawienia dowodu wpłaty 
potwierdzającego uregulowanie wszystkich bieżących należności przysługujących podwykonawcy 
zamówienia. Za okres wstrzymania płatności Wykonawcy nie przysługują odsetki. 

12.W przypadku gdy została zawarta umowa o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany  
jest do dokonania we własnym zakresie wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

13.W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  
za wykonane usługi, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

14.Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 13, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  
bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni  
od dnia doręczenia tej informacji. 

16.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 



17.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, złożenia 
kwoty, o której mowa w ust. 16 pkt 2, do depozytu sądowego, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia bądź kwotę złożoną do depozytu sądowego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18.Za niedotrzymanie terminu płatności faktury VAT Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe  
za opóźnienie. 

 
§ 5. 

Czas obowiązywania umowy 
Umowa zawarta jest na czas określony, obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia …………………………………..…. 
 

§ 6. 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na oferowany Przedmiot Umowy, w okresie ………… 
miesięcy. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, to jest od daty 
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

2. Na dostarczony wyrób Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny co do jakości Przedmiotu Umowy, 
zawierający co najmniej: termin obowiązywania gwarancji, zobowiązanie do dostarczenia Zamawiającemu 
Przedmiotu Umowy wolnego od wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania 
informacji o zgłoszonej wadzie przez Zamawiającego, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.  
W przypadku jeżeli Wykonawca nie jest producentem Przedmiotu Umowy zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu gwarancję producenta, zawierającą co najmniej powyżej określone elementy. 

3.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych wyrobów, a także za wszelkie szkody 
powstałe w wyniku ich eksploatacji przez Zamawiającego, w tym w szczególności szkody powstałe  
w związku z użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę wadliwych wyrobów. 

4. Wszystkie naprawy wyrobów w okresie gwarancji, będą przeprowadzane w terminie 14 dni roboczych  
od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli naprawa Przedmiotu Umowy nie będzie możliwa, 
Wykonawca wymieni go na nowy, wolny od wad. 

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwacji 
(określonej szczegółowo na dostarczonych przez Wykonawcę instrukcjach) oraz naturalnego zużycia 
Przedmiotu Umowy.  

6.  W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności odbioru niezgodności wyrobu z SIWZ, ofertą 
Wykonawcy, co do ilości lub jakości, Zamawiający odmówi przyjęcia wadliwej partii wyrobów i sporządzi 
protokół, w którym zostaną opisane stwierdzone rozbieżności. W przypadku odmowy podpisania protokołu 
przez Wykonawcę, protokół zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego. 

7.  W przypadku ujawnienia się wad ukrytych w dostarczonych wyrobach, po dokonanym odbiorze i podpisaniu 
dowodu dostawy, Zamawiający zawiadomi o tym pisemnie Wykonawcę (złoży reklamację). 
Zawiadomienie nastąpi w terminie nie później niż w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia stwierdzenia 
ujawnienia się wady. 

8.  W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający odmówi przyjęcia wadliwej partii Przedmiotu Umowy 
i powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (za potwierdzeniem 
odbioru lub dostarczenia wiadomości) pod adresem poczty elektronicznej: ……………………… 

9. Obowiązkiem Wykonawcy jest, w przypadku: 
1) stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości dostarczonych wyrobów lub ujawnienia się wad ukrytych 

- wymiana ich na wolne od wad, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 
zgłoszenia Zamawiającego; 



2) powstania szkody, o której mowa w ust. 3 - naprawienie na własny koszt i ryzyko powstałej szkody  
w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia lub pokrycie 
kosztów naprawy, którą dokona autoryzowany serwis wskazany przez Zamawiającego. 

 
§ 7. 

Kary umowne. Odstąpienie od umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 1% ceny brutto wadliwych lub niedostarczonych w terminie wyrobów, liczonej za każdy 
rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, w przypadku: 
a) niedostarczenia wyrobów o odpowiednich  parametrach i jakości w terminie, o którym mowa  

w § 2 ust. 1, 
b) uchybienia terminowi dostawy wyrobów w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
c) uchybienia terminowi wymiany dostarczonych wyrobów na wolne od wad, o którym mowa  

w § 6 ust. 9 pkt 1;  
2) za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, w przypadku uchybienia terminowi naprawienia szkody,  

o którym  mowa  w § 6 ust. 9 pkt 2, w wysokości 0,2% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, określonej 
w § 4 ust. 1 umowy;  

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
w wysokości 10% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych Kodeksem cywilnym oraz niezależnie 
od tych przypadków, w terminie najpóźniej 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości 
o jednej z następujących okoliczności, gdy:  
1) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy  

na zasadach i w terminie ustalonym w umowie, a opóźnienie przekracza 21 dni; 
2) Wykonawca, pomimo uprzedniego trzykrotnego pisemnego upomnienia przez Zamawiającego,  

nie wykonuje Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej warunkami; 
3) złożenia wniosku o otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki Wykonawcy; 
4) zajęcia przez komornika majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym. 

4. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, 
przekraczającej 60 dni, w terminie 30 dni od powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o tej okoliczności. 

5. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron, na podstawie któregokolwiek  
z postanowień umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym 
przez Stronę odstępującą od umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia  
o odstąpieniu od umowy przez drugą Stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony  
na podstawie umowy w zakresie już wykonanego Przedmiotu Umowy (odstąpienie od części umowy). 

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzez złożenie oświadczenia 
drugiej stronie umowy.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy,  
na co niniejszym Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

8. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych,  
na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

9.  Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu,  
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania  



lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kontrahentów, producentów 
wyrobów. 

§ 8. 
Zmiana umowy 

Zmiany postanowień umowy następują w formie pisemnej aneksu pod rygorem nieważności.  
 

§ 9. 
Podwykonawstwo 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza / powierza podwykonawcy(om) 
wykonanie następującej części Przedmiotu Umowy: …………………..…………………………………………………  

2. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy lub podwykonawcom nie wyłącza 
obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami umowy. 

3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu,  
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców. 

4. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest  
do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. 

5. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy, w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 
Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,  
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób  
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie zamówienie. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego  
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację zamówienia. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców na zasadzie ryzyka. Nie dotyczy to kar 
umownych za opóźnienie w wykonaniu umowy, gdy Wykonawca dołożył należytej staranności  
w wykonaniu umowy i niedotrzymanie terminów umowy nie było przez niego zawinione. 

7. Odpowiednie przepisy § 9 stosuje się odpowiednio wobec dalszych podwykonawców. 
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 
9.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Przedmiotu Umowy. 

10.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo. 

11.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

12.  Wynagrodzenie, przysługujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo. 

13.  Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz o wysokości kwot im zapłaconych za wykonanie prac, 



objętych przedłożoną Zamawiającemu umową o podwykonawstwo. 
14.  Konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto umowy, określonej  
w § 4 ust. 1, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od zaistnienia jednej 
z tych okoliczności. 

15.  Przepisy § 9 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego. 

16.  Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy danemu podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy  
od odpowiedzialności za całość Przedmiotu Umowy. 

 
§ 10. 

Rozstrzyganie sporów 
1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd 

Powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego 

prawa, w  szczególności Kodeksu cywilnego. 
 

§ 11. 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, związanych  
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie przystąpić do sporu lub wstąpić w miejsce Zamawiającego w takim sporze, chyba  
że roszczenia uznane zostały za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem Sądu. 

2. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z umowy nie mogą być w okresie realizacji 
oraz po zakończeniu umowy przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu w sprawach organizacyjnych, dotyczących realizacji umowy  
ze strony Wykonawcy jest: ……………………, adres poczty elektronicznej: …………………………  tel.  …………………… 

4. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy  
ze strony Zamawiającego jest:  
1)  ……………………. – pracownik merytoryczny, odpowiedzialny za odbiór merytoryczny należytego 

wykonania umowy, adres poczty elektronicznej: …………………………  tel.  ……………………; 
2) ……………………. – pracownik obsługi administracyjnej SGSP, odpowiedzialny za formalności związane  

z wykonaniem umowy, w szczególności terminowe przygotowanie projektu aneksu do umowy, 
projektu protokołu odbioru, współpracę wewnętrzną z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi 
SGSP, adres poczty elektronicznej: …………………………  tel.  ……………………. 

5. W przypadku przetwarzania danych osobowych osób fizycznych wykonujących umowę ze strony  
Wykonawcy, Zamawiający będzie to czynił wyłącznie w zakresie i w celu określonym w umowie. 
Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 
Dostęp do danych osobowych osób Wykonawcy wykonujących prace objęte umową będą mieli wyłącznie 
upoważnieni w ramach zakresu obowiązków i zadań pracownicy lub funkcjonariusze lub osoby zatrudnione 
przez Zamawiającego.  

6. Integralną część umowy stanowią Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 – Informacja z KRS (wydruk)/wydruk z CEiDG Wykonawcy/kopia umowy spółki cywilnej 

[jeśli dotyczy]; 



2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia  - kopia; 
3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy – kopia; 
4) Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego –  Szkołę Główną 

Służby Pożarniczej. 
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  

ze Stron. 
 
 Zamawiający                              Wykonawca 


