
 
  

Projekt: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” 
Nr projektu: POIS.02.01.00-00.0017/17 

 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA NR ……/2019 

  

zawarta w dniu ………………… roku w Gdańsku pomiędzy: 

 

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82,  

00-844 Warszawa, NIP 5272825616, REGON 368302575, 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

w imieniu którego działa: 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19,  

80-804 Gdańsk, 

reprezentowany przez: 

…………………………………………. 

a  

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

...........................................................................................................z siedzibą w ………………………, której 

akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., posiadającą 

REGON.............................. i NIP .............................., kapitał zakładowy …………………….. złotych, 

opłacony w całości 

reprezentowaną przez: 

.................................................................. 

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

………………………………(PESEL…), zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer) .....................................................,  

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………… na podstawie wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, 

posiadającym REGON .............................. i NIP .............................., 

 

(w przypadku spółki cywilnej) 

1. ………………………………(PESEL…), zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer) .....................................................,  

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………… na podstawie wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,  

2. ………………………………(PESEL…), zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer) .....................................................,  

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………… na podstawie wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,  
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prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą 

…………………………………………, posiadającą REGON………………………………i NIP………………………………….., 

 

zwanym/ą/mi w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”. 

 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.:  

„Wycena nieruchomości gruntowych (wykonanie operatów szacunkowych)  

w ramach zadania pn. „Budowa nowych wrót sztormowych na rzece Tudze””. 

2. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”, 

współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

3. Przedmiot niniejszej Umowy określa załącznik nr 1 – „Opis Przedmiotu Zamówienia”, stanowiący 

integralną część niniejszej Umowy. 

4. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany zgodnie z jej treścią oraz złożoną ofertą 

Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany przez uprawnionego 

rzeczoznawcę majątkowego/rzeczoznawców majątkowych oraz że dysponuje wystarczającą 

wiedzą i środkami technicznymi do wykonania niniejszej Umowy.  

6. Wszelkie ustalenia miedzy Stronami w toku realizacji niniejszej Umowy będą dokonywane  

w formie dokumentowej, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. 

 

§2 

OBOWIAZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji niniejszej Umowy z należytą starannością, zgodnie  

z  obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie 

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz ustawą z dnia 8 lipca 2010r.  

 o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych przy uwzględnieniu celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżących kontaktów z Zamawiającym w całym okresie realizacji 

niniejszej Umowy. 

3. Przy zawarciu Umowy Zamawiający udostępnił Wykonawcy, materiały i dokumenty związane  

z przedmiotem niniejszej Umowy, niezbędne do realizacji zamówienia, określone w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. 

4. Wykonawca korzystając z materiałów i dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego, 

zobowiązany jest respektować osobiste prawa autorskie do przekazanych utworów. 

5. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

niniejszej Umowy nie będą, z wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania 

niniejszej Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
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6. Do obowiązków Wykonawcy, z uwzględnieniem obowiązków określonych w niniejszej Umowie 

należy również:  

• niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o przeszkodach, problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin realizacji Umowy, 

• przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 

• w razie potrzeby uzupełnianie i poprawianie przekazanej dokumentacji oraz dokonywanie 

innych czynności określonych w punkcie 2.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia  - w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada ważne w całym okresie realizacji niniejszej Umowy 

obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 175 ust. 4 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. Dowód zawarcia takiego ubezpieczenia i opłacenia składki 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.  

 

§3 

OSOBY DO KONTAKTU 

1. Osobą uprawnioną do roboczych kontaktów w zakresie realizacji niniejszej Umowy, ze strony 

Zamawiającego będzie: ……………………………… tel. ………………………………., e-mail: …………………………. 

Osobą uprawnioną do roboczych kontaktów w zakresie realizacji niniejszej Umowy, ze strony 

Wykonawcy będzie: ……………………………………. tel. ……………………………………, e-mail: 

……………………….. 

2. Zmiana przedstawicieli stron, wskazanych w ust. 1, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, lecz 

wymaga zawiadomienia drugiej Strony w formie dokumentowej. 

3. Adres do korespondencji/przesyłania faktur: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19,  

80-804 Gdańsk. 

§4 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy i przekazać go 

Zamawiającemu do odbioru w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej Umowy. 

 

§5 

ODBIÓR 

1. Miejscem przekazania przedmiotu niniejszej Umowy będzie jednostka organizacyjna 

Zamawiającego:  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 

ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80 - 804 Gdańsk. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w stanie kompletnym  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć przedmiot niniejszej Umowy na zasadach określonych 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

3. Przekazanie przedmiotu niniejszej Umowy zostanie potwierdzone protokołem przekazania, 

sporządzonym przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający dokona oceny poprawności i zgodności z niniejszą Umową przekazanej dokumentacji 

w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia przekazania dokumentacji. 
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5. W przypadku stwierdzenia podczas czynności oceny, o której mowa w ust. 4, wątpliwości co do 

treści sporządzonej dokumentacji, braków, wad, usterek, itp. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

termin na udzielenie wyjaśnień i ewentualne poprawienie dokumentacji. 

6. Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy nastąpi w formie protokołu odbioru sporządzonego przez 

Zamawiającego, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po ewentualnym usunięciu 

stwierdzonych braków, wad i usterek. 

§6 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w 

wysokości netto .......................................zł (słownie.......................................................) + ....... % 

VAT, co daje wynagrodzenie brutto ....................................................... zł 

(słownie.......................................................). 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 6. 

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty 

uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 7 

PRZETWARZANIE DANCH OSOBOWYCH 

1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe w zakresie, który okaże się niezbędny 

do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy z poszanowaniem przepisów 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 (dalej: RODO) oraz właściwych 

przepisów krajowych. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów RODO lub 

przepisów krajowych, w następstwie czego Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty 

odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić na 

pierwsze żądanie Zamawiającego poniesione z tego tytułu straty i koszty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób, przy pomocy których wykonuje Zadanie 

zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego na 

potrzeby wykonania Umowy. Administratorem danych osobowych jest Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 

80/82. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem  

e-mail: iod@wody.gov.pl. 

 

§ 8 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Strony uzgadniają, że autorskie prawa majątkowe do utworów wykonanych przez Wykonawcę  

w ramach realizacji Zadania przechodzą w całości na Zamawiającego wraz  

z odbiorem przedmiotu zamówienia, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. 
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2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji, o których mowa 

w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018r., 

poz. 1191 ze zm.), a w szczególności: 

1) utrwalanie, kopiowanie, w tym wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych; 

2) wystawianie lub publiczną prezentację (również na ekranie), w tym podczas seminariów 

i konferencji; 

3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-

wizualnych i komputerowych; 

4) prawo do korzystania z dzieł w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, 

opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikacje, tłumaczenie  

na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części; 

5) tworzenie utworów zależnych, nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę ̨

układu, tworzenie skrótów lub jakiekolwiek inne zmiany); 

6) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części, w tym za pomocą wizji lub fonii 

przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem 

satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź 

telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem 

w pamięci RAM, a także poprzez łącza telekomunikacyjne oraz zezwalaniem na tworzenie i 

nadawanie kompilacji. 

3. Wykonawca przenosi także na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do dzieła powstałego w toku realizacji niniejszej Umowy, tak przez 

Zamawiającego i 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 i rozporządzania nimi na podstawie umów zawartych z ich wykonawcami. 

4. Autorskie prawa osobiste do utworów wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Zadania 

będą przysługiwały Wykonawcy lub innym autorom tych utworów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania praw autorskich do wszystkich utworów wykonanych w 

ramach realizacji Zadania, których nie będzie autorem z prawem ich przeniesienia na 

Zamawiającego – w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie i przeniesienia ich na 

Zamawiającego na zasadach określonych powyżej. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić 

Zamawiającego ze wszelkich ewentualnych roszczeń zgłoszonych przeciwko niemu z tytułu 

ewentualnego naruszenia praw autorskich do utworów wykonanych w ramach realizacji Zadania.  

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginały oświadczeń wszystkich podmiotów 

uczestniczących w wykonaniu Zadania o przeniesieniu na Wykonawcę praw autorskich oraz 

udzieleniu mu upoważnień, o których mowa w ust. 5 przy przekazaniu przedmiotu niniejszej 

Umowy. 

7. Z chwilą wskazaną w ust. 1 na Zamawiającego przechodzi prawo własności nośników, na których 

Wykonawca przekazał swoje świadczenie. 
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§9 

ROZWIĄZANIE UMOWY. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana za pisemnym porozumieniem Stron. W porozumieniu 

Strony określą w szczególności termin rozwiązania niniejszej Umowy oraz terminy i sposób 

rozliczenia wzajemnych zobowiązań. 

2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących 

okoliczności:  

1) zmiana niniejszej Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 

2) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 

prawa Unii Europejskiej, 

3) zażąda tego instytucja finansująca.  

3. Poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie i powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa Zamawiający może odstąpić od Umowy z następujących przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w terminie 7 dni od daty jej 

podpisania; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

niniejszej Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

3) Wykonawca realizuje Zadanie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy lub 

wytycznymi Zamawiającego oraz nie usunął nieprawidłowości w wyznaczonym mu 

dodatkowym terminie, nie krótszym niż 3 dni; 

4) opóźnienie w dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnego przedmiotu zamówienia 

przekroczy 7 dni w stosunku do terminu ustalonego w §4 Umowy; 

5) Wykonawca utracił zdolność do wykonania Umowy; 

6) Wykonawca utracił ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności; 

7) Wykonawca stał się niewypłacalny, a w szczególności prowadzona jest przeciw niemu 

egzekucja sądowa lub administracyjna, wyprzedaje swój majątek, zawiera porozumienia 

z wierzycielami uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie niniejszej Umowy; 

8) Wykonawca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej lub faktycznie zaprzestał jej 

prowadzenia; 

9) Wykonawca zbył lub wydzierżawił swe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, o 

ile przed dokonaniem tych czynności nie powiadomił Zamawiającego i nie uzyskał jego 

pisemnej zgody; 

10) Wykonawca opóźnia się o co najmniej 7 dni w stosunku do terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego w usunięciu wad przedmiotu niniejszej Umowy lub wykonania innych 

czynności określonych w punkcie 2.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej Umowy może zostać złożone przez Zamawiającego  

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 3, lecz nie 

później niż do 31 grudnia 2019 roku.  
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5. Z przyczyn określonych w ust. 3 zamiast odstąpienia od niniejszej Umowy Zamawiający może 

powierzyć dokończenie wykonywania niniejszej Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zawiadomi Wykonawcę i wezwie do przekazania 

osobie trzeciej efektów wszelkich wykonanych przez Wykonawcę prac oraz upoważnienia 

Zamawiającego do dokonywania zmian i opracowań przekazanych utworów. Wykonawca będzie 

wówczas zwolniony od dalszego wykonywania Zadania, a za dotychczasowe prace przysługiwać 

mu będzie wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1, pomniejszone o wynagrodzenie osoby trzeciej 

za dokończenie prac. Za datę wykonania niniejszej Umowy zostanie przyjęta data wykonania 

Zadania przez osobę trzecią, której Zamawiający powierzy dokończenia wykonania przedmiotu 

niniejszej Umowy.   

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 1 miesiąca od podjęcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach.  

7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 

przekazane Zamawiającemu do dnia rozwiązania (odstąpienia) części przedmiotu niniejszej 

Umowy, pod warunkiem ich odebrania przez Zamawiającego w trybie § 5 oraz upoważnienia do 

dokonywania zmian i opracowań przekazanych utworów. Zamawiający może nadto zapłacić 

Wykonawcy równowartość innych wykonanych przez Wykonawcę elementów przedmiotu 

niniejszej Umowy, o ile zostaną one odebrane przez Zamawiającego. Strony uzgodnią 

protokolarnie wartość tych elementów przy ich odbiorze. 

8. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, w tym odstąpienia Wykonawca nie będzie miał 

prawa do żądania wynagrodzenia za wykonane usługi lub odszkodowania za wyjątkiem 

należności określonych w ust. 7 lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, chyba że 

rozwiązanie (odstąpienie) nastąpi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

9. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, w tym odstąpienia postanowienia dotyczące praw 

autorskich (§8), kar umownych (§10) oraz właściwego prawa i sądów (§ 12 ust. 1 i 2) pozostają  

w mocy. 

 

§10 

KARY UMOWNE 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 

Umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy w wysokości 0,5% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, w niedotrzymaniu 

terminu określonego w §4, 

2) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku udzielenia wyjaśnień i dokonania uzupełnień 

przedmiotu Umowy, zgodnie z punktem 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia w wysokości 0,5% 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w punkcie 2.2 Opisu Przedmiotu 

Zamówienia w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia, 



WZÓR UMOWY 

 8 

4) za odstąpienie od niniejszej Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 30% wynagrodzenia brutto 

określonego w §6 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, w wysokości faktycznie poniesionej szkody, jeżeli kara umowna nie pokrywa 

poniesionej szkody lub szkoda nie pozostaje w związku z naliczoną karą umowną. Dotyczy to w 

szczególności wszelkich szkód wynikających z utrudnień w realizacji projektu, o którym mowa w § 

1 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych określonych w ust. 1, jeżeli 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy będące podstawą do naliczenia mu 

kar umownych nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub na skutek siły wyższej.  

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

 

§11 

ZMIANA UMOWY 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić pod rygorem nieważności, w formie 

pisemnego aneksu. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co  najmniej 

jednej okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzania:  

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy spowodowana: 

a) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymaniem 

realizacji niniejszej Umowy przez Zamawiającego;  

b) zmianami przepisów prawa, 

c) długością trwania procedur administracyjnych,  

d) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące przeszkodami w wykonywaniu niniejszej Umowy; 

2) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 termin 

wykonania niniejszej Umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do 

zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak 

niż o okres trwania tych okoliczności, zaś czas przedłużenia nie może być dłuższy niż okres 

trwania przeszkody; 

3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w całości lub 

części; 

4) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług; wysokość wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług, o kwotę odpowiadającą różnicy w przypadającym do 

naliczenia tego podatku. 

5) zmiana sposobu rozliczania niniejszej Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

6) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu niniejszej Umowy; w takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
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Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 

które Wykonawca poniósł w związku wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami; 

7) zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w pkt 6, może być 

dokonywana wyłącznie w wyniku negocjacji Stron. 

8) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ k.c.; 

9) inne zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację 

zamówienia, przy czym jeśli wprowadzona zmiana spowoduje wzrost kosztów realizacji 

zamówienia, wynagrodzenie może zostać zwiększone maksymalnie o wysokość tych 

kosztów.  

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

 

§12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory powstałe na tle obowiązywania lub wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygać 

będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego 

– Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy właściwe ze względu na przedmiot niniejszej Umowy. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

5. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Dowód zawarcia przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia OC. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                          WYKONAWCA  


