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U M O W A  NR  1/RP/2021 

zawarta w Malborku, dnia z dn.  …………………… 2021 r. pomiędzy: 
 
 

„ELEWARR” Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku,  

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork NIP 526-030-02-79; REGON 011074010, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000102377; kapitał zakładowy 143 010 500 PLN wpłacony w całości; 

Adres do korespondencji: 

ELEWARR Sp. z o.o. 

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork, 

w imieniu i na rzecz której działa na podstawie pełnomocnictwa: 

 

1. Hubert Grzegorczyk – Dyrektor Oddziału  

2. Magdalena Kacperczak – Księgowy Oddziału 

 

zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” 

a 

  

NIP: | REGON:  

Adres do korespondencji: 

reprezentowaną przez……………………………zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobną „Stroną”, 

§ 1 

 Przedmiot Umowy 

 

1.   Wykonawca zobowiązuje się niniejszą Umową zrealizować zadanie remontowe polegające na      

  wykonaniu izolacji fundamentów zbiorników magazynowych żelbetowych o średnicy  9 metrów 

1.1 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, która jest załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy  

i  stanowi jej integralną część oraz na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy z dnia ……….. roku  

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 
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2.  Zakres przedmiotowy Umowy dotyczy wykonania hydroizolacji wokół zbiorników  9 m., gdzie długość 

podłoża pod izolację wynosi ± 360 metrów bieżących, a szerokość opaski betonowej wokół zbiorników 

wynosi min. 110 cm w najkrótszym odcinku i 385 cm w najdłuższym. 

2.1 Izolacja fundamentów zbiorników  9 m.  obejmuje: 

a/    wykonanie hydroizolacji typu średniego ścian fundamentowych zbiorników  9 m., poprzez ich  

        odsłonięcia do poziomu fundamentu; 

b/    zbicie starego tynku, zerwanie starej izolacji (2x papa na lepiku); 

c/     przygotowanie podłoża przez szczotkowanie i naprawa ubytków w poszyciu zbiorników; 

d/    gruntowanie powierzchni; 

e/    położenie izolacji i foli izolacyjnej; 

f/     wykonanie drenażu odwadniającego opaskowego rurą drenarska PCV w otulinie z obsypaniem    

        materiałem przepuszczalnym- gruntem rodzimym; 

g/     wykonanie  opaski betonowej na poziomie zero z siatką posadzkową wraz z obsadzeniem   

         studzienek rewizyjnych.  

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 przedstawiającym przekrój izolacji zbiornika (rys. tech.), który jest 

integralną częścią SIWZ 

2.2 Wykonanie przedmiotu zamówienia - zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w ust. 3 - opis 

techniczny zamówienia. Po zakończeniu wszystkich prac modernizacyjnych przez Wykonawcę, 

przedstawiciele Zamawiającego przeprowadzą oględziny miejsca prac i kontrolę wykonanych robót. Ich 

pozytywny wynik, warunkuje przystąpienie  Zamawiającego do czynności odbioru końcowego. 

Wykonawca jest obowiązany do uporządkowania terenu, na którym realizowane były czynności 

związane z przedmiotem  Umowy. 

2.3   W przypadku, gdy okaże się, że  podczas wykonywania prac, będących przedmiotem niniejszej Umowy, 

zaistnieje konieczność usprawnienia odpływu wód opadowych, Wykonawca dokona prac polegających 

na połączeniu grawitacyjnym studzienek rewizyjnych ze studzienkami kanalizacyjnymi lub burzowymi. 

 

3. Opis techniczny zamówienia: 

Hydroizolacja przeciwwodna zbiorników  9  

- długość podłoża pod izolację wokół zbiorników  9: ± 360 m b.; 

- szerokość opaski betonowej wokół zbiorników  9: min.110cm w najkrótszym odcinku,   

  max. 385 cm w najdłuższym odcinku; 

- opaska betonowa B-25, grubość 15 cm, wokół wszystkich zbiorników  9  

- zbrojenie: siatka posadzkowa w oczku 10 x 10cm lub zbrojenie rozproszone; 

- uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej między zbiornikiem a opaską betonową Sikaflex Floor; 

- krawężnik drogowy 20 x 30 posadowiony wokół opaski betonowej zbiorników  9  
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- rura drenarska PCV f 100 w otulinie z geowłókniny; 

- odsadzka cementowa pomiędzy odkrytą ścianą zbiornika a płytą fundamentową zbiornika; 

- grunt powierzchniowy Sika P-01; 

- izolacja Sika Igolfex 201 

- folia izolacyjna 0,8 – 1,2 mm; 

- obsypka: grunt rodzimy. 

- studzienki rewizyjne z żeliwnym deklem – min. 7 szt. 

 

4.       Wymagania dla Wykonawcy  

          Zamawiający wymaga aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy     

          jakościowe:   

a) były fabrycznie nowe; bez wcześniejszej eksploatacji. 

b) posiadały karty informacji technicznej; opinie o dopuszczalności stosowania materiałów do celowego 

użytku; powinny być potwierdzone oryginalną dokumentacją producenta sporządzoną w języku 

polskim. 

c) oferowane materiały użyte do wykonania izolacji, będącej przedmiotem niniejszej Umowy, muszą 

posiadać właściwe pozwolenia sankcjonujące obrót nimi na terytorium Polski, posiadać deklarację 

zgodności CE, oraz muszą spełniać normy wymagane od takich towarów przez przepisy prawa. 

d) Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia uwzględniając wymogi BHP oraz 

wymogi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Pieniężno- ELEWARR 

O/Malbork. Nie dopuszcza się do wykonania zmian konstrukcyjnych w zakresie zbiorników 

magazynowych. 

 

5.     Zakres prac dla Wykonawcy  

5.1    Wykonanie hydroizolacji typu średniego ścian fundamentowych zbiorników  9 m., poprzez:  

a/    odsłonięcia ich do poziomu fundamentu; 

b/    zbicie starego tynku, zerwanie starej izolacji (2x papa na lepiku); 

c/     przygotowanie podłoża przez szczotkowanie i naprawa ubytków w poszyciu zbiorników; 

d/    gruntowanie powierzchni; 

e/    położenie izolacji i foli izolacyjnej; 

f/      wykonanie drenażu odwadniającego opaskowego rurą drenarska PCV w otulinie z obsypaniem    

         materiałem przepuszczalnym- gruntem rodzimym; 

g/     wykonanie  opaski betonowej na poziomie zero z siatką posadzkową wraz z obsadzeniem   

         studzienek rewizyjnych.  
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5.2   Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia, uzgodnić 

Zamawiającym kolejność rozpoczęcia prac i ich przebieg.  

5.3 Wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z punktem II SIWZ, nastąpi przy użyciu własnych 

materiałów, narzędzi i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; 

5.4   Uporządkowanie terenu, na którym odbyły się prace dotyczące przedmiotu zamówienia oraz utylizacja   

materiałów powstałych w toku tych prac; 

5.5  Sprawdzenia stanu jakościowego i ilościowego wykonania robót dokona kierownik elewatora przy 

współpracy z innymi pracownikami Zamawiającego oraz osobami wskazanymi, po wykonaniu robót  

i uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenie prac; 

5.6 Wykonawca robót odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających na przekazanym terenie  

w czasie wykonywania prac; 

5.7 Wykonawca odpowiada za powierzone mienie w zakresie ewentualnych zniszczeń wynikających  

z prowadzenia robót; 

5.8  Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia z zachowaniem staranności oraz  

wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy.  

5.9  Wykonawca będzie zobowiązany do takiej organizacji pracy, aby prowadzenie robót nie zakłócało pracy 

elewatora. 

5.10 Uporządkowanie terenu, na którym odbyły się prace dotyczące przedmiotu zamówienia oraz utylizacja    

materiałów powstałych w toku tych prac; 

5.11  Zastrzega się, że w przypadku prowadzenia prac przez Wykonawcę poza codziennymi godzinami   

pracy Elewatora Pieniężno, będzie on zobowiązany każdorazowo dokonać stosownych uzgodnień  

z kierownikiem obiektu. 

 

6. Zakres prac dla Zamawiającego 

6.1 Przygotowanie i przekazanie miejsca pod wykonanie przedmiotu zamówienia. 

6.2 Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania Zamawiającego z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego obowiązującej w Elewatorze Pieniężno - ELEWARR O/Malbork. 

6.3 Udostępnienie Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnej w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

6.4 Udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

    

 

§ 2 

Wartość przedmiotu zamówienia 
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1.  Strony zgodnie ustalają cenę ryczałtową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w Elewatorze 

Pieniężno, opisanego w §1 niniejszej Umowy, na kwotę netto …………………… PLN (słownie złotych: 

…………………………………), cena zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący w dacie 

wystawienia faktury.  

Na dzień zawarcia Umowy stawka VAT wynosi 23%, a tym samym cena brutto wynosi  

………………………… PLN (słownie złotych: ………………………………………………..); 

 

2. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy  zmieni się 

zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT 

 

 

 

§ 3 

Rozliczenia i wpłaty 

 

1. Rozliczenie i zapłata za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Zapłata zostanie dokonana w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy w banku: (nazwa banku i 

nr konta……………………………………………………………………..) 

2. Strony ustalają, że Wykonawca będzie miał prawo wystawić fakturę VAT za prawidłowe wykonanie 

przedmiotu Umowy po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia bez 

zastrzeżeń i podpisania  protokołu odbioru przez obie Strony, zgodnie z § 7 Umowy. 

3. Strony Umowy ustaliły wysokość odsetek za zwłokę od niezapłaconej kwoty za każdy dzień zwłoki  

ze strony Zamawiającego równą wartości ustawowej. 

 

 

§ 4 

Terminy realizacji 

 

1. Strony  ustaliły terminy wykonania Umowy i zakończenia wszystkich prac, stanowiących przedmiot 

Umowy, na dzień 30 września 2021 roku.  

2. Termin określony w ust. 1 może ulec zmianie jedynie w przypadku porozumienia Stron, które 

wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 
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3. Termin wykonania Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o czas, przez który Wykonawca nie 

może jej wykonywać ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. 

4.   Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie przedmiotu 

Umowy,  jeżeli powstało ono na skutek działania siły wyższej. Jako przyczyny siły wyższej uznaje się te 

okoliczności, które powstały z przyczyn niezależnych i nieprzewidzianych przez Strony,  

w szczególności takich jak: wojna, wewnętrzne niepokoje (w tym blokady dróg), powodzie, pożary, 

trzęsienia ziemi, epidemie, pandemie, stany nadzwyczajne i wyjątkowe, wydanie decyzji 

nakazujących zaprzestanie lub zawieszenie działalności przez Wykonawcę, trudności w transporcie 

krajowym i inne katastrofy. O zaistnieniu siły wyższej oraz o zakończeniu jej występowania 

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej.  

W takim przypadku termin realizacji niniejszej Umowy, wskazany w ust. 1, ulega przedłużeniu  

o okres, w którym wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę było niemożliwe lub znacząco 

utrudnione z powodu działania siły wyższej (okres od dnia powiadomienia o zaistnieniu siły wyższej 

do dnia powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu działania siły wyższej). 

 

 

§ 6 

Wykonanie Umowy 

 

1. Obowiązki Wykonawcy: 

a) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności  

z wymogami Zamawiającego.  

b) świadczenie prac będących przedmiotem niniejszej Umowy odbędzie się z użyciem własnych 

zasobów, materiałów, narzędzi i czynności. 

c) dozór nad pracami w zakresie bhp i p.poż; 

d) Wykonawca zamówienia jest zobowiązany do wykonania niezbędnego zabezpieczenia  

prowadzonych prac w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

e) Wykonawca może w wykonywaniu przedmiotu Umowy posłużyć się podmiotem trzecim wyłącznie 

na podstawie uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

wraz z podaniem informacji o zakresie prac podwykonawcy oraz przysługującym mu 

wynagrodzeniu.  

f) w wypadku, o którym mowa w lit. e) Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy. 

g) Postanowienia Umowy, a w szczególności obowiązki Wykonawcy odnoszą się także do 

podwykonawcy i pracowników podwykonawcy. 
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h) W umowach z podwykonawcą Wykonawca zapewni, aby suma wynagrodzeń ustalona w tych 

umowach za zakres prac wykonywanych przez podwykonawców nie przekroczyła wynagrodzenia 

przypadającego na ten zakres prac w niniejszej Umowie. 

i) Podwykonawca nie może zawierać umów z dalszymi podwykonawcami. 

j) Z ważnych przyczyn, w szczególności wykonywania prac w sposób nienależyty, zagrożenia 

dotrzymania terminów umownych lub ich przekroczenia, Zamawiający może, po wyznaczeniu 

Wykonawcy dodatkowego, 7-dniowego terminu,  ograniczyć zakres prac jeszcze nie wykonanych 

przez Wykonawcę i zlecić ich wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co 

nie będzie ograniczać prawa do nałożenia kar umownych lub roszczeń odszkodowawczych. Przepisu 

art. 480 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu 

powinno zostać sporządzone na piśmie z podaniem przyczyny,  oraz wysłane na adres siedziby 

Wykonawcy oraz pocztą elektroniczną. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

za prace już wykonane. 

 

2.   Obowiązki Zamawiającego:  

a) przygotowanie i przekazanie obiektu Wykonawcy. 

b) terminowe regulowanie zobowiązań finansowych w stosunku do Wykonawcy. 

      

§ 7 

Odbiór robót 

 

1. Zgłoszenie odbioru następuje na wniosek Wykonawcy (dopuszcza się formę ustną). 

2. Na zakończenie odbioru Strony sporządzą pisemny protokół odbioru robót, który określi stan  

i potwierdzi prawidłowe przyjęcie przedmiotu zamówienia. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do końcowego odbioru 

przedmiotu Umowy, który powinien być odebrany przez Zamawiającego.  

4. Strony przystąpią do odbioru i podpisania protokołu nie później niż do 5 dni roboczych od daty 

powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

5. Wyjątek stanowi sytuacja niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 8, i w takich 

okolicznościach roboty nie są odbierane.  

6. Protokoły będą sporządzane przez Zamawiającego, i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego.  

7. Datą odbioru robót jest data zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu bez uwag. 

8. Warunkiem podpisania protokołu odbioru robót będzie w szczególności: 

a)    zakończenie przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy bez uwag, 
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b)    przedłożenie przez Wykonawcę kopi karty przekazania odpadów, certyfikatów, aprobat   

     technicznych i atestów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy (jeśli są takie wymagane), 

c)   uporządkowanie przez Wykonawcę terenu prac.  

9. Nieodebranie przez Zamawiającego wykonanych i zgłoszonych prac, winno być uzasadnione poprzez 

określenie rodzaju zastrzeżeń, wad czy wskazówek. Odmowa odbioru z powodu niewłaściwego 

wykonania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zobowiązuje Wykonawcę do bezzwłocznego 

usunięcia wady na swój koszt, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 14 dni. W razie nieusunięcia wad w terminie, Zamawiający jest uprawniony do ich 

usunięcia we własnym zakresie lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego w tym celu terminu. 

 

§ 8 

Gwarancja 

 

1.     Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 5 lat. 

W  trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek      

stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu Umowy  

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie 

gwarancji w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy  

o stwierdzonych wadach i usterkach. W sytuacji, w której usunięcie wady lub usterki nie jest możliwe 

oraz gdy Zamawiający po raz drugi   zgłosi wystąpienie takiej samej wady lub usterki a uprzednia 

naprawa nie przyniosła rezultatu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu 

Umowy lub jego części na nowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 

dni. 

3.      W razie dokonania znaczącej naprawy lub wymiany na nowy przedmiotu Umowy lub jego części, okres 

gwarancji określony w ust. 1 biegnie na nowo, odpowiednio dla całości lub części przedmiotu 

Umowy.  

4   Wystąpienie wad lub usterek Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy w formie pisemnej  

  w terminie 5 dni od ich ujawnienia.  

5. Zamawiający może usunąć lub zlecić usunięcie wad, w tym wymianę przedmiotu Umowy lub jego 

części na nowy, w zastępstwie Wykonawcy, nieusuniętych w terminie, o którym mowa w ust. 2, po 

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego, 7-dniowego terminu.  

          Wszelkimi kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad i usterek, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę.  

 



Załącznik nr 3  

 

 

str. 9/11 
 

§ 8 

Kary umowne 

 

1. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy bez winy Zamawiającego lub w przypadku 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości brutto przedmiotu Umowy, określonej  

w §2 ust. 1. 

2. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, bez winy 

Zamawiającego, to zobowiązuje się on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,10% 

wartości brutto przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia.  

3. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

§ 9 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji niedotrzymania terminów 

realizacji, po uprzednim bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy na piśmie dodatkowego 

terminu do wykonania zobowiązania nie krótszego niż 14 dni. 

2. Strony Umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku istotnego opóźnienia Wykonawcy w realizacji 

przedmiotu Umowy, oraz w przypadku jego wykonania w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową                             

i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu ich 

wykonania, nie krótszego niż 14 dni,  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.   

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy z winy Zamawiającego w przypadku braku realizacji przez 

Zamawiającego swoich zobowiązań umownych tj.: opóźnienia w realizacji płatności na rzecz 

Wykonawcy, bezzasadnej odmowy podpisana protokołów odbioru bądź bezzasadnej odmowy 

przystąpienia do odbioru 

4. Prawo odstąpienia może być przez Zamawiającego wykonywane do dnia   15.11.2021 r. 

5. Strony mogą odstąpić od Umowy w innych wypadkach, o których mowa w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 10 

Dane osobowe 

1. W przypadku udostępnienia przez Wykonawcę danych osób jemu podległych, oświadcza on, że 

poinformuje te osoby o fakcie udostępnienia ich danych osobowych Zamawiającemu oraz zakresie  

w jakim zostały one udostępnione. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego  

w stosunku do osób jemu podległych, których dane udostępni Zamawiającemu, poprzez przekazanie 

tym osobom treści obowiązku informacyjnego. Treść obowiązku informacyjnego Zamawiającego 

stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§ 11 

Poufność 

1. Strony ustalają, że wszelkie postanowienia zawarte w niniejszej Umowie, w tym szczegóły finansowe 

są  poufne i będą stanowiły tajemnicę dla osób trzecich. 

2. Informacje poufne mogą być udostępnione jedynie pracownikom bądź współpracownikom Stron, 

którym dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu prawidłowego wykonania Umowy i którzy 

zostaną zobowiązani do zachowania poufności. Strony podejmują wszelkie możliwe kroki, aby 

informacje poufne nie były udostępniane osobom trzecim, zarówno przez pracowników Stron jak  

i ich współpracowników, z naruszeniem warunków niniejszej Umowy.  

3. Strony zobowiązane są do wykorzystania informacji poufnych, które pozyskały w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy tylko w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji jej 

przedmiotu.  

4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych obowiązuje przez okres 10 lat od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za nieuprawnione 

ujawnienie informacji poufnych przez Wykonawcę, jego współpracowników lub pracowników  

w wysokości 15 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy za każde nieuprawnione 

ujawnienie. 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 

2. Strony wskazują osoby do kontaktu: 

a/ Ze strony Zamawiającego:………………………………………………………………………………………………….. 

adres e-mail: ………………………………………………………. 

b/ Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………… 

adres e-mail: ……………………………………………………… 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy 

bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności  
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4. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  

(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 424). 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcia właściwemu sądowi 

powszechnemu dla siedziby Oddziału Zamawiającego. 

7. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron.  

 

 

 

     Zamawiający                   Wykonawca 

 
 


