
 
Załącznik nr 3 

 
Wzór umowy 

,, Umowa na opracowanie i wdrożenie metodyki  zmiany statusu   osadu 
ściekowego powstałego w oczyszczalni ścieków w Tuchowie  (odpad o 
kodzie 19 08 05) w produkt doglebowy wraz z uzyskaniem stosownych 

zezwoleń na wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu jako środka 
poprawiającego właściwości gleby’’. 

 
 

 
Zawarta w dniu ……………………………………2020 r. w Tuchowie, pomiędzy: 
 
1) Spółką Komunalną „DORZECZE BIAŁEJ" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Tuchowie (33-170), przy ul. Jana III Sobieskiego 
69C, nr KRS: 0000218925, NIP: 9930406600, REGON: 85274782500000, kapitał 
zakładowy: 61 682 000,00 zł i kapitale wpłaconym 61 682 000,00 zł działającym na 
podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sadowego reprezentowaną przez:  

 
Wojciecha Skrucha – Prezesa Zarządu 
 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy ,,Zamawiającym’’ 
 
a 
 
2) ……………………………………………………..…………………………… reprezentowaną przez: 
 
……………………….. – ………………. 
 

zwaną/Zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”  
Zwanymi w dalszej części umowy pojedynczo „Stroną”, a wspólnie „Stronami” 
Strony postanowiły zawrzeć umowę (zwaną w dalszej części „Umową”) o następującej treści: 

 
Preambuła 

 
Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby usługi, określone jako ,,Opracowanie 
metodyki  zmiany statusu   osadu ściekowego powstałego w oczyszczalni ścieków 
w Tuchowie  (odpad o kodzie 19 08 05) w produkt doglebowy wraz z uzyskaniem 
stosownych zezwoleń na wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu jako środka 
poprawiającego właściwości gleby’’, zostały wykonane przez Wykonawcę oraz, że przyjął 
on Ofertę Wykonawcy wyłonioną w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi w ramach 
w/w umowy, złożoną w ramach postępowania o udzielnie zamówienia, przeprowadzonego 
zgodnie z regulaminem obowiązującym w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” SP. z o.o. oraz 
na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………………2020r. strony postanawiają, że: 
 
 
 



§ 1. Przedmiot Umowy 
 
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie i wdrożenie metodyki  zmiany statusu   osadu 
ściekowego powstałego w oczyszczalni ścieków w Tuchowie  (odpad o kodzie 19 08 05) w 
produkt doglebowy wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń na wytwarzanie i wprowadzanie 
do obrotu jako środka poprawiającego właściwości gleby. Przy czym zakłada się, że  Produkt  
uzyskania statusu Produktua posiadającego stosowne Zezwolenieb, dla produktów 
powstających z ustabilizowanych osadów ściekowych z założeniem, że:   

a. Produkt 1 – powstanie w wyniku wapnowania osadów ściekowych przy użyciu wapna 
tlenkowego 

b. Produkt 2 – powstaje w wyniku mieszania  osadów ściekowych z  biomasą, 
 

2. Wykonawca ma obowiązek: 
a) w toku realizacji umowy udzielać wsparcia merytorycznego dla Zamawiającego w kwestii 
dobrania kluczowych parametrów produkcji Produktu (na przykład, ale nie wyłącznie: 
długości czasu suszenia i niezbędnych temperatur w suszarni, poziomu wilgotności, dawki 
i rodzaju wapna itp., dawki domieszki biomasy i sposobu jej przygotowania i podawania 
do produktu). Rozruch instalacji będzie odbywał się pod kierownictwem Wykonawcy, aż do 
osiągnięcia i utrzymania założonych parametrów produktu. 
b) przygotować koncepcję instalacji oraz procesów niezbędnych do prowadzenia produkcji 
Produktu na obiekcie wskazanym przez Zamawiającego (oczyszczalnia ścieków 
w Tuchowie), przy czym koncepcja założy wykorzystanie istniejącej 
instalacji  w maksymalnym stopniu, bez konieczności posadowienia nowej instalacji, ale z 
możliwością rozszerzenia o dodatkowe urządzenia. Wykonawca zobowiązany będzie do 
optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury i przedstawienia takich rozwiązań 
modernizacyjnych aby stworzyć warunki do wytworzenia produktu (produktów) z całej 
masy wytworzonych  w oczyszczalni osadów ściekowych i nie mniej niż 300Mg/rok 
biomasy.  
c) zlecać w imieniu Zamawiającego wewnętrzne badania jakości, potwierdzające uzyskanie 
dla partii próbnej Produktu cech pozwalających na ubieganie się o status Produktu 
posiadającego stosowne Zezwolenie. 
a. Dla badania liczebności Salmonelli oraz jaj ATT, Wykonawca zleci badanie do 

laboratorium PIW-PIBc  
b. Dla określenia cech fizykochemicznych (standardowy zestaw analiz prowadzonych dla 

oceny osadów ściekowych, z pominięciem analizy stanu w odniesieniu do Salmonelli i 
ATT), Wykonawca zleci badanie do laboratorium posiadającego akredytację do 
prowadzenia wszystkich stosownych badań.  

c. W przypadku stwierdzenia w którymkolwiek z badań w pkt. a lub pkt. b cech 
uniemożliwiających ubieganie się o statusu Produktu posiadającego stosowne 
Zezwolenie, Wykonawca, w ramach Oferty, aż do skutku, udzieli wsparcia 
merytorycznego niezbędnego do przygotowania nowej partii lub nowych partii 
próbnych, a następnie w imieniu Zamawiającego zleci przeprowadzenie  
wewnętrznego badania jakości, aż do uzyskania produktu o właściwościach 
pozwalających się na ubieganie o status Produktu. 



d) Po pomyślnym przeprowadzeniu wewnętrznego badania jakości (pkt. 4 Oferty), zlecić w 
imieniu Zamawiającego poboru próbek z partii próbnej przez osobę uprawnioną do poboru 
prób (w praktyce przedstawiciela lokalnej Stacji Chemiczno-Rolniczej) oraz przekazanie 
próbek do IUNG-PIBd oraz PIW-PIB. 
e) Opracować dokumentację Produktu ( produktów) zawierającą co najmniej: 
d.  Wzór Deklaracji Producenta Produktu; 
e. Instrukcję Stosowania i Przechowywania Produktu; 
f. Opis Procesu Technologicznego Wytworzenia Produktu; 
g. Karty Charakterystyki Produktu. 
f) Uzyskać opinię wydawaną przez IUNG-PIB w przedmiocie jakości, spełniania wymagań i 
przydatności Produktu. 
g) Uzyskać opinię wydawaną przez PIW-PIB dot. bezpośredniego oddziaływania na zdrowie 
zwierząt. 
h) Uzyskać opinię wydawaną przez IOŚ-PIBe dot. bezpośredniego oddziaływania na 
środowisko. 
i) Uzyskać opinię wydawaną przez IMWf dot. bezpośredniego oddziaływania na zdrowie 
człowieka. 
J) Uzyskać opinię wydawaną przez IOg dot. przydatności środka poprawiającego 
właściwości gleby do stosowania w uprawie roślin ozdobnych i pod trawniki  
k) Złożyć wniosek o wydanie Zezwolenia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z 
wymaganymi załącznikami (w szczególności dokumenty określone w pkt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 
powyżej) oraz odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o działalności 
producenta Produktu i dowodem wniesienia wszelkich niezbędnych opłat skarbowych. 
l)Prowadzić korespondencji w przedmiocie opinii o których mowa w pkt. 7, 8, 9, 10, 11 
oraz wniosku o którym mowa w pkt. 12 powyżej. 
ł) Dokonywać wszelkich  innych  uzgodnień,  sporządzanie opracowań i dokumentów 
niezbędnych do uzyskania końcowej decyzji a które nie zostały wymienione powyżej. 

3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję na wniosek o którym mowa § 1 
ust. 3 lit c tiret k) w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od chwili pomyślnego 
zakończenia badania jakości, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit c tiret d). 

4. Wykonawca sporządza harmonogram prac z podziałem na okresy miesięczne i przedkłada 
go do  zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 
Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian w harmonogramie bez zgody 
Zamawiającego.       

5. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie odrębnego pełnomocnictwa przeprowadzić 
procedurę uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na przetwarzanie komunalnych 
osadów ściekowych ( kod odpadu 19 08 05) oraz odpadów ulegających biodegradacji  (kod 
odpadu 20 02 01) w produkt doglebowy na terenie oczyszczalni ścieków w Tuchowie.  

6. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić w formie dokumentowej z Zamawiającym 
proponowane rozwiązania materiałowe, technologiczne i techniczne kierując się 
priorytetem oszczędności wydatków eksploatacyjnych. Zlecając wykonanie prób w imieniu 
Zamawiającego Wykonawca uprzednio przedkłada do akceptacji Zamawiającego koszty 
wykonania prób i badań. Akceptacja Zamawiającego w formie dokumentowej umożliwia 
Wykonawcy złożenie wiążącego Zamawiającego zlecenia na wykonanie prób i badań.   



7. Niniejsza umowa jest umową rezultatu, a nie umową starannego działania. Rezultatem jest 
wdrożenie zakończone rozruchem prowadzonym pod kierownictwem Wykonawcy procesu 
technologicznego prowadzącego do uzyskania stabilnych warunków produkcji z osadów 
ściekowych produktu glebowego, który to produkt zostanie na podstawie stosownych 
zezwoleń wprowadzony do obrotu jako środka o poprawiającego właściwości gleby. 

 
 

§ 2. Terminy i warunki wykonania Umowy 
 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania procesów wytworzenia produktów  
 poprawiających właściwości gleby i udzielenia wszelkiego wsparcia Zamawiającemu 

niezbędnego do wytworzenia próbek produktów oraz stworzenia Infrastruktury         
potrzebnej do prowadzenia stabilnej produkcji (utrzymującej stałe parametry produktu 
końcowego)  całej masie wytwarzanego osadu ściekowego  i  nie mniej niż 300Mg/rok 
biomasy.    
1. Wykonawca zobowiązuje się  przeprowadzić całą procedurę zmierzającą do uzyskania 

zezwolenia (zezwoleń) Ministra Rolnictwa  oraz Decyzji administracyjnej na 
przetwarzanie odpadów w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest  dostarczać sukcesywnie  wszystkie opracowania 
dokumentowe objęte procedurą  w ramach niniejszej umowy do siedziby 
Zamawiającego, przy ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie (33-170). Dokumenty 
będą przekazywane  w okresach miesięcznych Zamawiającemu, zgodnie z 
zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem. Zestawienie dokumentów i 
sprawozdanie miesięczne z postępu prac będą przekazywane Zamawiającemu w formie  
protokół odbioru częściowego (dalej zwany „Protokołem odbioru częściowego”). 

3. Wykonawca będzie zdawał Zamawiającemu dokumenty na podstawie protokołu 
przekazania. Podpisany przez Zamawiającego Protokół przekazania wraz z wykazem 
dokumentów jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania dokumentacji, lecz nie 
zakceptowania jej kompletności i jakości. 

4. Podpisanie przez Strony Protokołu odbioru częściowego czy końcowego nie oznacza 
potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych Przedmiotu umowy.  

5. Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru przekazanych opracowań i innych 
zdawanych Zamawiającemu dokumentów w ciągu 30 dni od daty otrzymania 
kompletnej dokumentacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia 
terminu odbioru do 60 dni w przypadku opracowań skomplikowanych. 

6. Zamawiający oceniając opracowania zdane przez Wykonawcę może: 
a) Zaakceptować przekazane opracowanie bez uwag i podpisać protokół odbioru. 
b) Warunkowo zaakceptować przekazane opracowania z uwagami, wskazać 
nieprawidłowości oraz termin i formę ich usunięcia, a po wprowadzeniu wszystkich 
uwag – ostatecznie zaakceptować i podpisać Protokół Odbioru, 
c) Nie zaakceptować przekazanego opracowania, wskazać nieprawidłowości   i termin 
ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest po usunięciu nieprawidłowości do 
ponownego przekazania opracowania projektowego protokołem przekazania.  

7. W sytuacji określonej w ust. 7  ppkt b) odbiór opracowania projektowego uważa się za 
dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem określonym  w 
protokole odbioru warunkowego. W takiej sytuacji za datę zakończenia realizacji 
opracowania lub jego części uznana będzie data przekazania opracowania 
projektowego bez wad.  

8. W sytuacji określonej w ust. 7 ppkt c) odbiór opracowania uważa się  za dokonany z 
chwilą ostatecznego odbioru opracowania. W takiej sytuacji za datę zakończenia 



realizacji opracowania uznana będzie data ostatecznego przekazania opracowania 
projektowego bez wad.  

9. Nieusunięcie wad w terminie określonym w protokole odbioru warunkowego powoduje 
wstrzymanie płatności częściowych przypadających z okres w którym zgodnie z 
harmonogramem miało dojść do przekazania przez Wykonawcę opracowania. 
 

10. Zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły odbioru częściowego będą stanowiły 
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych.   

11. Do odbioru końcowego niezbędne jest przeprowadzenie rozruchu instalacji pod 
kierownictwem Wykonawcy. Rozruch ma za zadanie wykazanie stabilności pracy 
instalacji przez okres co najmniej 14 dni, co zostanie potwierdzone stosownymi 
badaniami próbek produktu. Protokół z rozruchu podpisany przez Zamawiającego 
stanowi podstawę do podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.  

12. Prawomocne i ostateczne decyzje administracyjne zostaną przekazane Zamawiającemu 
wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że cały zakres umowny został wykonany 
i uzyskane uprawnienia do wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów nie 
wymagają żadnych uzupełnień w oparciu o  przepisy prawa obowiązujące w chwili 
zakończenia prac.  

 
 
 

§ 3. Wynagrodzenie i warunki płatności 

  
1. Zamawiający zobowiązuje się za wykonanie całości Przedmiotu Umowy zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: …………… zł netto (słownie złotych: ………………… 
00/100) (zwane dalej „Wynagrodzeniem”), w tym: 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT. Kwota 
wynagrodzenia zostanie powiększona o kwotę podatku VAT wg stawki obowiązującej 
według właściwych przepisów która w dniu podpisania umowy wynosi……… 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1  będzie płatne w częściach (zaliczki) zgodnie z 
przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem określającym etapy realizacji umowy 
oraz płatności za realizacje przez Wykonawcę poszczególnych etapów umowy. 
Zamawiający dopuszcza 12 równych płatności częściowych na łączną kwotę 80% wartości 
całego zamówienia. Wykonawca proponując harmonogram powinien równomiernie 
zaplanować płatności częściowe wiążąc ich wymagalność ze zdaniem określonego zakresu 
rzeczowego. 

 
4. Płatność końcowa nastąpi po zakończeniu całości zakresu świadczenia umownego i 

podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru końcowego w 
wysokości……………………………zł/ netto  (słownie 
złotych:………………………………………………………….00/100) co stanowi 20% wartości 
zamówienia. 

 
5. Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać nazwę przedmiotu umowy i  

numer Umowy. W przypadku braku powyższego numeru faktura zostanie odesłana do 
Wykonawcy jako wystawiona nieprawidłowo. 

6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie dokonana przez Zamawiającego , 
na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, po potwierdzeniu stopnia 
zaawansowania,  poprawności dokumentacji co zostanie ujęte w protokołach odbiorów 
częściowych, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnej 
faktury VAT, przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

7. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 



Zamawiający oświadcza, że średnim przedsiębiorcą, a równocześnie jest płatnikiem podatku 
VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 9930406600. 

8. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na inną osobę przysługujących 
mu względem Zamawiającego wierzytelności. 

9. Wykonawca zabezpieczy ewentualny zwrot zaliczki gwarancją bankowa albo 
ubezpieczeniową zwrotu zaliczki. Zabezpieczenie udzielone w formie gwarancji musi mieć 
formę bezwarunkową, nieodwołaną i musi być płatne na pierwsze żądanie z okresem 
ważności, określonym na co najmniej 18 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy. 
Zabezpieczenie ma w istocie zapewnić, zwrot płatności częściowych (zaliczek) na wypadek 
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy. Ponadto Dokument 
taki musi zastrzegać właściwość miejscową sądu rozpatrującego spory z wystawcą 
gwarancji dla siedziby Inwestora jak i zawierać zastrzeżenie, że zmiany do umowy 
podstawowej nie mają wpływu na ważność i wymagalność gwarancji należytego wykonania 
umowy. 

 
 

§ 4.  Kary Umowne 

 
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 20 % Wynagrodzenia o którym jest mowa w § 3 ust. 1 Umowy, gdy 

Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca; 
b) w wysokości 20 % Wynagrodzenia o którym jest mowa w § 3 ust. 1 Umowy, gdy 

Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn za które odpowiada; 
c) w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia o którym jest mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w stosunku do Terminu Wykonania Umowy (§ 2 
ust. 2), jednakże nie więcej niż 20% Wynagrodzenia; 

d) w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia o którym jest mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek w 
opracowywanej dokumentacji , nie więcej jednak niż 20% Wynagrodzenia. 

2. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Zamawiający, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 10 % Wynagrodzenia o którym jest mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach 
ogólnych w tym za utracone korzyści.  

4. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1 z Wynagrodzenia. 
 
 

§ 5.  Osoby wyznaczone do wykonania umowy 
 

1. Do koordynacji prac w tym przygotowania próbek i działań związanych z dostosowaniem 
procesów wytwarzania produktów i realizacji zaleceń Wykonawcy w związku z realizacją 
Umowy Strony wyznaczają poniższych przedstawicieli: 
1) ze strony Zamawiającego  -  Tomasz Bernal tel. 691804405, Jan Swołkowicz tel. 
662226250 
2) ze strony Wykonawcy       -  ………………… 

2. Odwołanie osób wymienionych w ust. 1 oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli wymaga 
pisemnego powiadomienia, bez konieczności zmiany Umowy. 

 



§ 6. Oświadczenie i zobowiązania Wykonawcy 
 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami, 

Polskimi Normami, ogólnymi warunkami technicznymi i aktualnym poziomem wiedzy 
technicznej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować prace będące Przedmiotem Umowy z należytą 
starannością i rzetelnością zawodową, mając na uwadze interes Zamawiającego i 
obowiązujące przepisy, a w szczególności zobowiązuje się zastosować rozwiązania 
projektowe (w aspekcie zarówno technicznym, jak i materiałowym) jak najbardziej 
korzystne dla Zamawiającego, tj. uwzględniające w najwyższym stopniu współczynnik cena 
do jakości . 

4. Wykonawca realizując prace będące Przedmiotem Umowy zobowiązuje się również 
stosować rozwiązania optymalne dla Zamawiającego pod względem ponoszenia przez 
niego kosztów budowy i eksploatacyjnych infrastruktury, która powstanie w oparciu o 
rozwiązania koncepcyjne będące Przedmiotem  Umowy, jak również kosztów wytworzenia 
produktów przy udziale przewidzianych do zastosowania komponentów, energii i innych 
czynników kosztowych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do udziału we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych, które 
odbywać się będą w ramach realizacji umowy, w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego, o których zostanie poinformowany z 7 dniowym wyprzedzeniem przy 
załażeniu, że  spotkania koordynacyjne będą odbywać się 1x na miesiąc. 

6. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien 
przedstawić raport ad hoc w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 3, 4, 5, 
6 Zamawiający może wstrzymać płatność Wynagrodzenia do czasu realizacji powyższych 
obowiązków. 

8. Przed podpisaniem Protokołu Końcowego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 
Zamawiającemu prawomocne i ostateczną decyzje zezwalające na stosowanie produktów 
doglebowych i wytwarzania ich na obiekcie oczyszczalni ścieków w Tuchowie. 

 
 

§ 7. Zmiany Umowy 
 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w następującym zakresie:  
a) terminu wykonania Umowy lub poszczególnych jej etapów – w sytuacji, gdy nastąpi 

opóźnienie w terminie jej/ich wykonania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w 
szczególności: 
 opóźnienia w wydaniu decyzji lub opinii przez organy lub podmioty właściwe do 

ich wydania, w przypadku gdy Wykonawca dochował wszelkiej staranności w 
przygotowaniu wniosku o wydanie takiej decyzji i opinii, 

 konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii od organów lub 
podmiotów, 

 wykonania uzupełniających analiz, opracowań, 
 konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z np. przygotowaniem 

infrastruktury do wytworzenia próbek produktów, 
 konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień terenowo – prawnych.  

b) Przedmiotu Umowy – w sytuacji, gdy:  
 zmiana zakresu Przedmiotu Umowy stała się konieczna ze względu na interes 

Zamawiającego, 
c) wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy – w sytuacji, gdy 

konieczność wprowadzenia tych zmian powodowana jest: 



 zmianą zakresu Przedmiotu Umowy lub zmianą terminu wykonania Umowy 
wynikającą z konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, analiz, 
opracowań niezbędnych do opracowania dokumentacji, dodatkowych prac 
których nie można było wcześniej przewidzieć, 

 zmianą w obowiązujących przepisach prawnych, 
 zmianą Przedmiotu Umowy z powodów, o których mowa w lit. a) i lit. b). 

d) Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia i terminu wykonania Umowy lub poszczególnych 
jej etapów 
   –  w sytuacji, gdy zmiany te będą spowodowane następstwem działań organów  
       administracji i innych podmiotów, z którymi będą wymagane uzgodnienia, 

 
2. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji Umowy zmianie ulegną przepisy prawa w zakresie: 

 stawki podatku od towarów i usług, 
 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i w 
wyniku tych zmian koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia będącego 
przedmiotem niniejszej umowy wzrosną o więcej niż 10% - Wykonawca będzie 
miał prawo zwrócenia się do  Zamawiającego z wnioskiem o odpowiednie 
zwiększenie wynagrodzenia. 

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 powyżej Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć szczegółowe wyliczenie wzrostu wynagrodzenia w oparciu o przesłanki, o 
których mowa w ust. 2 powyżej. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku, o którym 
mowa w ust. 2, będzie miał prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do złożonego przez 
Wykonawcę wyliczenia wzrostu wynagrodzenia. Brak zgłoszenia przez  Zamawiającego  
zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym równoznaczne będzie z 
przyjęciem wniosku Wykonawcy. 

5. Zmiany do Umowy, o których mowa w ust.1 i ust. 2 wprowadzane będą na podstawie 
podpisanego przez Strony Protokołu Konieczności, w którym przedstawiona będzie 
podstawa zmiany i jej wpływ na Umowę. Zmiana wymagała będzie zawarcia stosownego 
aneksu do Umowy. 

 
§ 8.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 
a)  Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania, 

(zamawiający może odstąpić od umowy po upływie 30 dni od jej podpisania w takim 
przypadku), 

b)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni (zamawiający może odstąpić od umowy po 
upływie 30 dni od dnia w którym wystąpiła taka przerwa), 

c) Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań dotyczących zawarcia i utrzymania 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zwrotu płatności częściowej  (zaliczki) 
ubezpieczeniowej i taki stan utrzymuje się przez okres co najmniej 7 dni, po upływie 
tego okresu Zamawiający może odstąpić od umowy.  

d) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – 
odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 



powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

e) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy 
i poleceniami Zamawiającego nie reagując na pisemne wezwania Zamawiającego 
(zamawiający może odstąpić od umowy po upływie okresu 30 dni liczonych od 
momentu nadania takiego wezwania jeżeli stan nieprawidłowości nadal się utrzymuje), 

f) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części (odstąpienie od Umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach). 

2. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi go, iż na 
skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać 
ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

3. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności czynności, z podaniem przyczyny odstąpienia. 

 
 

§ 9  
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej (aneks) 

pod rygorem nieważności.  
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

3. Wszelkie ewentualne spory między Stronami, które mogą wyniknąć w związku z 
wykonaniem Umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 

 


