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 SIWZ BZU.AJ.2291-29/18 

wzór umowy 

Umowa nr  …………….. 
z dnia ….............. 

 
zawarta pomiędzy: 
1.  Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,  ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-

517, REGON: 100077301, wysokość kapitału zakładowego ..……………… zł, działającą na podstawie 
wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w 
Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000243066,  

reprezentowaną przez: 
 
 ……………………………………………… 
 
……………………………………………… 

 
zwaną dalej ŁSI albo ŁSI sp. z o.o. 
 

2. MIASTEM ŁÓDŹ , Łódź, ul. Piotrkowska 104, REGON: 742057632, NIP: 725 002 89 02, zwanym w 
dalszej części umowy ,,MIASTEM’’ reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi 
…………………………, w imieniu, której działa: 
 

……………………………………………… 
 
 
Zwanym  dalej WGK 
 
 
ilekroć w niniejszej umowie używa się określenia Zamawiający, rozumie się przez to ŁSI  i WGK łącznie                                  
  
a 
………………………………………………………………………………………………………....,  
NIP ……………….., REGON ……………., wysokość kapitału zakładowego …………….. zł, działającą na 
podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………., 
……………………………, pod numerem KRS: ………………………… 
reprezentowaną przez: ………………………………….. 
 
zwanym dalej  Wykonawcą,  
 
łącznie zwanymi w dalszej części Umowy Stronami 
o następującej treści: 
 
 
Preambuła 
 
W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 39 
(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. - zwana dalej „PZP” lub ustawą Pzp) i złożeniem w tym 
postępowaniu przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, 
strony zawierają Umowę na „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu 
hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie 
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koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących 
przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu 
hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI 
sp. z o.o. i Miasto Łódź” 
Wykonawca deklaruje, że od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiębiorców do daty podpisania 
niniejszej Umowy nie nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień 
w niej zawartych. 
Definicje pojęć użytych w niniejszej umowie zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Rozdział 1 
Definicje stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu 
hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz 
opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji 
pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie 
dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), 
której właścicielem jest ŁSI Sp. z o.o. i miasto Łódź” zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki realizacji umowy określają oprócz niniejszej 
umowy następujące dokumenty stanowiące jej integralną część: 

a) SIWZ w tym Opis Przedmiotu Zamówienia - OPZ (Załącznik nr 1); 
b) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami i uzupełnieniami (Załącznik nr 2); 

 
3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach 

wymienionych w ust. 2, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej umowy 
w sposób zapewniający prawidłową realizację umowy. W szczególności w przypadku zaistnienia 
jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści umowy oraz dokumentów należy mieć na 
względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej, 
jakości i funkcjonalności przedmiotu umowy oraz zgodności przedmiotu umowy z obowiązującymi 
normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 kc, że w przypadku ujawnienia 
rozbieżności lub sprzeczności w treści umowy lub dokumentów przyjmować się będzie znaczenie i 
treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu umowy, 
analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności, co do zakresu obowiązków 
Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, 
pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku. 

4.  Przedmiot umowy obejmuje  opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu 
hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie 
koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących 
przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny, a w szczególności : 

1)  Paszportyzacja istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą (oznaczoną na Załącznikach graficznych nr 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia), 

2)  Opracowanie i wdrożenie matematycznego, modelu hydraulicznego sieci kanalizacji 
ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi w dalszej części zwanego modelem hydrodynamicznym 
m.in. na podstawie przeprowadzonej kampanii pomiarowej na kanalizacji ogólnospławnej (co 
najmniej  22 punkty) oraz rzekach (5 punktów), która posłuży do weryfikacji i kalibracji modelu  

3) Opracowanie i prezentacja wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej / programu 
inwestycyjnego (wraz z harmonogramem inwestycji oraz kosztami inwestycyjnymi i 
eksploatacyjnymi) optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model 
hydrodynamiczny (lokalizacja i wielobranżowe rozwiązania techniczne zbiorników retencyjnych, 
kanałów ulgi itp.), 

4)  Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla działań 
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inwestycyjnych oraz decyzji lokalizacyjnych (w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania) dla zaplanowanych przedsięwzięć wynikających z powyższej 
koncepcji/programu. 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 
a) opracowanie Analizy Przedwdrożeniowej wraz z Projektem Wdrożenia, 
b) zaprojektowanie i wykonanie punktów pomiarowych (co najmniej 22 pkt. na kanalizacji 
ogólnospławnej i 5 na rzekach) i przeprowadzenie kampanii pomiarowej 
c) dostawę sprzętu, urządzeń do przeprowadzenia kampanii pomiarowej, 
d) dokonania kalibracji modelu hydraulicznego na podstawie danych otrzymanych z 

kampanii pomiarowej, 
e) dostawę licencji oprogramowania komputerowego, 
f) szkolenie. 

6. Model hydrodynamiczny sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi musi być 
zgodny z najnowszą wiedzą w zakresie projektowania, eksploatacji i symulacji komputerowej sieci 
kanalizacyjnych. 

7. W wyniku opracowanego modelu hydrodynamicznego Wykonawca zaproponuje optymalne 
rozwiązania dotyczące pracy sieci  kanalizacyjnej w Łodzi. W szczególności Wykonawca opracuje, 
na podstawie wyników działania modelu hydrodynamicznego, wielobranżową koncepcję 
programowo-przestrzenną, harmonogram inwestycji oraz wskaże koszty inwestycji i eksploatacji 
niezbędne do osiągnięcia zakładanego przez Zamawiającego celu tj. ograniczenia liczby zrzutów z 
przelewów burzowych łódzkiego systemu kanalizacji ogólnospławnej i doprowadzenia do 
zgodności z obowiązującymi przepisami na dzień przekazania przez Wykonawcę wielobranżowej 
koncepcji programowo-przestrzennej Zamawiającemu. 

8. W wyniku opracowanego modelu hydrodynamicznego Zamawiający ma mieć możliwość dalszego 
korzystania z modelu hydrodynamicznego, w celu wspomagania zarządzania infrastrukturą 
kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej oraz podejmowania dalszych decyzji inwestycyjnych. 

9. Urządzenia i systemy  zastosowane w trakcie realizacji umowy przez Wykonawcę muszą być 
wprowadzone na rynek tj. nie dopuszcza się zakupu prototypów.  Dotyczy to w szczególności 
urządzeń pomiarowych jak oprogramowania modelu. Wykonawca jest zobowiązany w chwili 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu za pośrednictwem 
Inwestora Zastępczego dokumentów dotyczących deklaracji zgodności CE (Jeśli dotyczy). 

10. Funkcjonalność systemu do modelowania matematycznego sieci kanalizacyjnej powinna być 
zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do umowy. 

11. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w czasie realizacji 
przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby, o których mowa w ust. 
12 wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.). 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji 
przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności: 

a)   zarządzanie projektem; 
b)  organizacja spotkań branżowych; 
c)  opracowanie harmonogramu realizacji projektu i nadzór nad jego wdrażaniem; 
d)  koordynacja i zapewnienie terminowości podejmowanych, w związku z realizacją projektu, 

czynności;  
e) kontrola wykonywanych obowiązków przez podległych pracowników;  
f) opracowanie i doprowadzenie do zatwierdzenia przez Zamawiającego raportów rozliczających 

poszczególne Etapy umowy. 
Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą 
realizowali przedmiot umowy. 
W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz 
pracowników realizujących czynności, o których mowa w ustępie 12.  
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13. Zamawiający wymaga aby wykaz osób, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, 
stanowiący załącznik nr 3 do umowy był aktualizowany raz na kwartał, gdy nastąpi zmiana osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. 

14.  W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający i/lub Inwestor Zastępczy, w wyznaczonym 

pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych 

Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób wskazanych w ust. 12 

niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie 

Zamawiającego: 

a.  oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy  lub dalszego Podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę  lub 

dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 

oraz rozporządzenia nr 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), w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d. poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę  lub 

dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanego w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w lit. b). 

15.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 12 

niniejszego paragrafu, Zamawiający przewiduje naliczenie kar umownych, o których mowa w § 16 

ust. 2 pkt  16) oraz § 16 ust. 3 pkt  16) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 12 czynności. 
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16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się  o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

17. Zamawiający przewidują zawarcie oddzielnej umowy w zakresie nadzoru nad realizacją niniejszej 

umowy z Inwestorem Zastępczym,  w przypadku braku Inwestora Zastępczego  podczas realizacji 

niniejszej umowy, czynności zastrzeżone dla Inwestora Zastępczego wykonywać  będą 

przedstawiciele Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp,. z o. o. 

 

 
§ 2. 

Wynagrodzenie Wykonawcy oraz terminy realizacji 
1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia i złożoną Ofertą, 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………. PLN brutto 
(słownie: ………………………………………………..),  
23% 
netto  ……………………..PLN (słownie: ……………………………………..), z podziałem na ŁSI i WGK: 

a) od ŁSI Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………. PLN brutto 
(słownie: ………………………………………………..),  
VAT 23% 

            netto  ……………………..PLN (słownie: ……………………………………..) 
b) od WGK Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………. PLN 

brutto (słownie: ………………………………………………..),  
VAT 23%  
 netto  ……………………..PLN (słownie: ……………………………………..) 

 
2. Zasady płatności wynagrodzenia opisanego w ust. 1, jego części oraz podział realizacji przedmiotu 

umowy na Etapy, terminy realizacji poszczególnych Etapów określa Tabela - Elementy składowe 
ceny ryczałtowej wskazanej w ustępie 1 (zwana dalej Tabelą). 
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L.p Etapy Wartość netto 

Etapu/części Etapu (PLN) 

stawka 

podatku 

vat% 

Wartość brutto 

Etapu/części 

Etapu 

Procentowa oraz kwotowa 

wartość wynagrodzenia 

umownego brutto z 

kolumny 5 dla danego 

Etapu/Płatnik Etapu 

% wartości 

kwoty brutto 

z kolumny5 

przewidziany 

do płatności 

za dany Etap 

Termin realizacji poszczególnych Etapów i ich 

części 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Etap 1 - Analiza 

Przedwdrożeniowa wraz 
z Projektem Wdrożenia  

 23%         ŁSI WGK 5% 1. 4 miesiące od daty podpisania umowy 

w tym: 

1.1  3 miesiące od dnia podpisania 

umowy przedłożenie Analizy 

Przedwdrożeniowej wraz z 

Projektem Wdrożenia do ŁSI, ZWIK, 

Inwestora Zastępczego 

 

1.2 15 dni na opiniowanie przez ŁSI, 

ZWIK i  Inwestora Zastępczego 1.3 

15 dni od dnia uzyskania opinii z pkt. 

1.2 na wprowadzenie uwag i 

ponowne przedłożenie podmiotom 

wskazanym w pkt. 1.1 

a.  

77 %  
= 

………..PLN 
 

23 % 
= 

………..
PLN 

 

2 Etap 2a - Dostawa i 
montaż urządzeń 
pomiarowych na 
kanalizacji 
ogólnospławnej wraz z 
oprogramowaniem 

 23%  100% ŁSI = ………..PLN 
 

7% 30.04.2019r. 

3 Etap 2b - Dostawa i 
montaż stacji 
hydrologicznych wraz z 
oprogramowaniem 

 23%  100% WGK = ……..PLN 3% w tym:  
 
1) 1% dla 

urządzeń 
tymczaso
wych 

2) 2% dla 
urządzeń 

1. Termin dostawy stacji 
hydrologicznych - 30.04.2019r. 

2.  31.10.2019r.– przekształcenie 
stacji hydrologicznych 
 w stałe punkty pomiarowe. 
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zainstalo
wanych 
na stałe 

4 Etap 3a - Kampania 
pomiarowa 

 23%  ŁSI WGK 8% 1. Termin przeprowadzenia kampanii 
pomiarowej: 
1.1 rozpoczęcie: 02.05.2019 r. 
1.2 zakończenie: 31.10.2019r. 

77 %  
= ……..PLN 

 

23 % 
= …..PLN 

5 Etap 3b - Demontaż 
urządzeń pomiarowych 
na kanalizacji 
ogólnospławnej 

 23%  ŁSI 100 % = ……..PLN 
 

2% do 30.04.2020r. 

6 Etap 4 - Paszportyzacja 
sieci i urządzeń 
kanalizacji 
ogólnospławnej i 
kanałów deszczowych 
znajdujących się na 
obszarze objętym 
opracowaniem 

 23%   
ŁSI 

WGK 15% 1. 7 miesięcy od daty podpisania 
umowy w tym: 

1.1 Część 1 (5% zakresu)  do 4 
miesięcy od daty podpisania 
umowy, 

1.2  Część 2 (95% zakresu) do 7 
miesięcy od daty podpisania 
umowy 

77 % = 
……..PLN 

 

23 %= 
…..PLN 

7 Etap 5a - Budowa i 
kalibracja modelu 
hydrodynamicznego sieci 
kanalizacji 
ogólnospławnej i 
deszczowej 

 23%  ŁSI WGK 19% 11 miesięcy od daty podpisania 
umowy 77% = 

……..PLN 
23 %= 
……..PL
N 

8 Etap 5b – Wsparcie 
techniczne dla modelu 
hydrodynamicznego sieci 
kanalizacji 
ogólnospławnej i 
deszczowej – ASYSTA 
TECHNICZNA 

 23%  ŁSI WGK 1% 1.1 rozpoczęcie: po zakończeniu 
Etapu 5 a, 
1.2. Zakończenie: w terminie 
określonym w § 2 ust. 14 umowy 

77 %= 
……..PLN 

23 %= 
……..PL
N 

9 Etap 6 – Opracowanie 
wielobranżowej 
koncepcji programowo – 

 23%  ŁSI WGK 25% 1. 16 miesięcy od daty podpisania 
umowy w tym: 

1.1. 14 miesięcy od daty podpisania 
77 % = 
……..PLN 

23% = 
……..PL
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przestrzennej/ programu 
inwestycyjnego 
optymalizacji pacy 
istniejących przelewów 
burzowych 

 N umowy  złożenie do ŁSI, ZWIK, 
WGK, Inwestora Zastępczego 
koncepcji/programu 

1.2 1 miesiąc  na zaopiniowanie 
przez ŁSI, ZWIK, , Inwestora 
Zastępczego 
1.3 1 miesiąc  od dnia uzyskania 
opinii z pkt. 1.2 na wprowadzenie 
uwag i ponowne przedłożenie 
koncepcji programowo-
przestrzennej/programu 
inwestycyjnego wskazanym 
wskazanym w pkt. 1.1 

 
 

10 Etap 7a – dostarczenie 
licencji w tym: 

 23%   4% 
 
 

4% 

11 miesięcy od daty podpisania 
umowy do dostarczenie licencji 
przedłożenie do ŁSI i WGK  a. 2 licencje do 

modelowania dla ŁSI  
   100% ŁSI= ……..PLN 

 b. 8 licencji do 
podglądu wyników 
symulacji 

   100% ŁSI= ……..PLN 

 c. 2 licencje do 
podglądu wyników 
symulacji 

   100% WGK= ……..PLN 

11 Etap 7 b – 
Przeprowadzenie szkoleń 

 23%  
ŁSI WGK 

1% 1. 12 miesięcy od daty podpisania 
umowy w tym: 

1.1 szkolenie podstawowe 
administratorów systemu w 
terminie 6 miesięcy od daty 
podpisania umowy 

1.2 szkolenie zaawansowane 
administratorów systemu w 
terminie 12 miesięcy od daty 
podpisania umowy 

1.3 szkolenia operatorskie 
podstawowe z zakresu obsługi 

77 % = 
……..PLN 

23 
%= 

……..
PLN 
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operatorskiej modelu- do 6 
miesiąca od daty podpisania 
umowy 

1.4 szkolenia operatorskie 
zaawansowane z zakresu 
obsługi operatorskiej i kalibracji 
modelu - do maksymalnie 12 
miesiąca od daty podpisania 
umowy 

1.5 szkolenia operatorskie z zakresu 
analizy wyników modelu oraz 
probabilistycznej interpretacji 
wyników symulacji 
wielowariantowych - do 
maksymalnie 12 miesiąca od 
daty podpisania umowy 

1.6 szkolenia użytkowników 
końcowych z zakresu 
przeglądania wyników modelu - 
do maksymalnie 12 miesiąca od 
daty podpisania umowy  

 
12 Etap 8 – uzyskanie decyzji 

środowiskowych oraz 
decyzji lokalizacyjnych, 
wynikających z koncepcji 
(…) 

 23% 

 

ŁSI WGK 10% 28 miesięcy od daty podpisania 
umowy 

77 % = 
……..PLN 

 

23 
%= 
……..
PLN 
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3. Powyższe wynagrodzenie (ust. 1 i 2) podane jest w formie ryczałtu, którego definicję określa 

art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1085) i który 

obejmuje wszystkie nakłady Wykonawcy, a w tym materiały i prace, które są niezbędne do 

wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku nie ujęcia w ww. 

wynagrodzeniu wszystkich czynności wynikających opisu przedmiotu zamówienia w 

szczególności kosztów wszelkich prac przygotowawczych, kosztów przygotowania, wdrożenia 

systemów i oprogramowania, kosztów urządzeń pomiarowych, kosztów szkolenia 

pracowników, kosztów administracyjnych, kosztów oprogramowania, kosztów pracowniczych i 

BHP, kosztów ubezpieczenia, kosztów dokumentacji itp. Wykonawca nie otrzyma za nie 

dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowiązany je wykonać w ramach wynagrodzenia 

określonego w ust. 1. 

4. Zapłata wynagrodzenia brutto, za wykonanie danego Etapu lub jego części (dotyczy Etapu 2b)  

nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i/lub inwestora Zastępczego raportu 

okresowego dla danego Etapu lub jego części (dotyczy Etapu 2b) bez uwag . 

5. Raport końcowy stanowi podstawę do zapłaty za wykonanie ostatniego zrealizowanego Etapu. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę   w terminie do 

30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym 

faktury VAT. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę na fakturze. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7.  Podstawą do wystawienia faktury będzie raport okresowy/końcowy, o którym mowa w ust. 4 

lub 5.  Faktury wystawione będą na Zamawiającego: 

a) Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 

725-19-06-517 i dostarczone do siedziby ŁSI; 

b)  Miasto  Łódź ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, NIP 7250028902 i dostarczone do siedziby 

- Wydziału Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175, 90 – 447 Łódź. 

 

8. Warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebraną 

cześć  przedmiotu zamówienia  na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z 

którymi Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty: 

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczoną za zgodność  

z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu; 

2) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty  

za część przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę. 

9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia Zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

którym mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

12. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami 

umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury 

korygującej. 

13. Wszelkie zobowiązania wynikające z nieterminowego uregulowania faktury i innych dokumentów 

do zapłaty obciążą Zamawiającego, jeżeli powstały z przyczyn leżących po jego stronie. 

14. Termin realizacji przedmiotu umowy – ……. miesięcy (28/32/36 – w zależności od deklaracji 

Wykonawcy zawartej w ofercie) od daty podpisania umowy z uwzględnieniem terminów 

pośrednich wskazanych w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 umowy. 

 

§ 3. 
Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i nie wnosi żadnych uwag 

ani zastrzeżeń. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednimi 

zasobami ludzkimi oraz technicznymi do profesjonalnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonaniem przedmiotu umowy i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas wykonywania 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zawarcie przez niego i wykonanie Umowy nie narusza 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani też wiążących Wykonawcę zobowiązań. 

5. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wykonany i dostarczony Zamawiającemu przedmiot 

umowy będzie należytej jakości, wolny od wad oraz będzie spełniać wszelkie wymogi określone w 

umowie,  a w szczególności w  SIWZ i OPZ. 

 

§ 4. 
Obowiązki Zamawiającego Wykonawcy i Inwestora Zastępczego 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się  w szczególności do: 

1) Dokonania odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. 

2)  Terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

3)  Szczegółowe obowiązki Zamawiającego zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższych 

standardów jakości, zapewniając realizację zadań i prac oraz produktów, jakie zostały określone 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedłożonej ofercie. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków, narzędzi i nadzoru, niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, a ponadto wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 

przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy i najlepszych praktyk, właściwych dla rodzaju 
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usługi będącej przedmiotem umowy, obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszystkich rozwiązań informatycznych oraz 

wykonania wszelkich usług wymaganych w celu instalacji, konfiguracji i wdrożenia przedmiotu 

umowy oraz świadczenia usług wsparcia i gwarancji (w tym zarządzania projektem, 

zapewnienia jakości, testowania i przekazania do eksploatacji) według najlepszych 

obowiązujących standardów uwzględniających optymalne założenia technicznie i 

ekonomicznie, zgodnie z wymaganiami, procedurami i odpowiednimi przepisami oraz wszelkimi 

innymi źródłami wskazanymi w umowie. 

4) Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje oczekiwane od kompetentnego 

dostawcy przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami dobrej praktyki zawodowej, stosowanej w 

sektorze wodnym, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

5) Wykonawca potwierdza, iż zawiera umowę po odpowiednim zapoznaniu się z danymi 

przekazanymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz oświadcza, że zapewnia prawidłowe działanie 

przedmiotu umowy wykonanego w ramach niniejszej umowy. 

6) Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za właściwość i bezpieczeństwo wszelkich jego 

działań, prowadzonych w związku z realizacją umowy, za metody pracy oraz efekty tych prac, 

niezależnie od jakiejkolwiek akceptacji, czy zgody Zamawiającego. 

7) Wykonawca przy realizacji Umowy może korzystać z usług osób trzecich posiadających 

odpowiednie kwalifikacje, z zastrzeżeniem, że Wykonawca odpowiedzialny jest za działania lub 

zaniechania osób, z których usług korzysta przy realizacji poszczególnych części Przedmiotu 

Umowy, jak za własne.  

8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie materiały i dane przekazane mu przez 

Zamawiającego, niezbędne do wykonania Umowy. 

9) Wykonawca, ani osoby działające w jego imieniu, nie mają prawa do udostępniania, 

przekazywania lub odsprzedaży (w żadnej formie) jakichkolwiek materiałów lud danych 

powstałych w wyniku realizacji umowy osobom trzecim, ani do wykorzystywania tych 

materiałów do innych celów, nie będących przedmiotem umowy. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu oraz stronie trzeciej 

wskazanej przez Zamawiającego (np. audytorowi) działającej na rzecz i koszt Zamawiającego 

żądanych dokumentów, danych, informacji oraz innych materiałów. Wykonawca nie może 

odmówić udostępnienia żądanych dokumentów, danych, informacji lub innych materiałów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy i mających wpływ na dochowanie terminów oraz 

zachowanie jakości przedmiotu umowy, nawet jeśli objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Zamawiający oraz osoby działające na jego rzecz zobowiązani są zachować informacje objęte 

tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy w poufności i mogą wykorzystać uzyskane w ten 

sposób informacje wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych Zamawiającego (np.audytu). 

3. Zamawiający zastrzega sobie, iż nadzór nad realizacją umowy może sprawować Inwestor 

Zastępczy. Szczegółowy zakres obowiązków  Inwestora Zastępczego zostanie przekazany 

Wykonawcy na piśmie z chwilą powierzenia tych obowiązków przez Zamawiającego do 

realizacji przez Inwestora Zastępczego. 

 

§ 5 Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy  za realizację niniejszej umowy jest: 
Kierownik Projektu (Specjalista ds. zarządzania projektami) tel. …………………………………………….. 



„Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-
przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu 

hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź” 

13 
 

2. Zamawiający oświadcza, iż nadzór nad realizacją przedmiotu umowy wykonuje Inwestor 

Zastępczy/ŁSI: 

…………………………………………………. ……………………………………………..,  
Ponadto ze strony Inwestora Zastępczego osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy 
jest:……………………………………………. tel…………………………………………….. (jeżeli dotyczy) 

3. Zamawiający wykonując dyspozycje art. 20 a ustawy Pzp i wskazuje, iż osobą odpowiedzialną ze 
strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy są: 

A) Ze strony ŁSI: 
 - …………………………………………………. tel.…………………………………………….. 
- …………………………………………………. tel…………………………………………….. 

B) Ze strony WGK …………………………………………………. tel…………………………………………….. 
4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

obowiązany jest dokonać zmiany takiej osoby na zasadach określonych w § 17 ust. 3 pkt e) 

niniejszej umowy. 

6. Zmiana osób wymienionych w ust. 1- 3 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 

§ 6. 
Podwykonawcy 

1. Za zgodą Zamawiającego i/lub Inwestora Zastępczego, Wykonawca może zlecić 

podwykonawcy/om wykonanie części przedmiotu zamówienia. Wykonawca przed zawarciem 

umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego i/lub Inwestora 

Zastępczego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do 

uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz ze wskazaniem zdolności podwykonawcy do 

jej wykonania oraz projekt umowy, która będzie zawarta z podwykonawcą/ami. 

2. Inwestor Zastępczy powiadomi o swojej decyzji na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania 

wniosku wraz z projektem umowy, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody.  

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i/lub Inwestora Zastępczego, Wykonawca nie ma prawa, pod 

rygorem nieważności, zmienić postanowień umowy z podwykonawcą. 

4. W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą na warunkach określonych  

w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca  przekazuje Zamawiającemu i/lub Inwestorowi 

Zastępczemu 1 egzemplarz zawartej umowy (wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi) lub jej 

uwierzytelniony odpis. 

5. W razie zmiany podwykonawcy, który jednocześnie będzie podmiotem udostępniającym zasoby 

niezbędne do realizacji zamówienia, Wykonawca  zobowiązany jest zaproponować innego 

podwykonawcę, spełniającego warunki określone w SIWZ na dzień podjęcia decyzji o zmianie 

podwykonawcy i przedłożyć Zamawiającemu i/lub Inwestorowi Zastępczemu wszystkie wymagane 

oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ.   

6. Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby 

były one działaniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Wykonawcy. 
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7. Za przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcę, płatności regulować będzie Wykonawca. 

8. Za zobowiązania Wykonawcy względem podwykonawcy odpowiedzialny jest wyłącznie 

Wykonawca. 

9. Zapisy niniejszego paragrafu nie stanowią podstawy do powstania odpowiedzialności 

Zamawiającego wobec Podwykonawcy zgłoszonego przez Wykonawcę.  

 
 

§ 7. 
Prawa autorskie 

 
I Autorskie prawa majątkowe opracowania: 
 
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na ŁSI i WGK majątkowe prawa autorskie do 

wszelkich opracowań (zwanych dalej opracowaniami) obejmujących w szczególności Koncepcję, 

analizy oraz inne opracowania niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,  stanowiących 

przedmiot prawa autorskiego powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem umowy, w 

tym także do wszystkich dokumentacji dotyczących oprogramowania aplikacyjnego  dostarczanych 

w ramach wykonania umowy oraz koncepcji programowo przestrzennej/programu inwestycyjnego 

(dalej: „Prawa Autorskie”). Przeniesienie Praw Autorskich nastąpi z dniem odbioru danego 

opracowania przez ŁSI I WGK. ŁSI i WGK nabywają autorskie prawa majątkowe do opisanych 

powyżej opracowań w następujących proporcjach: 

a. ŁSI – 50% 

b. WGK – 50% 

Wykonawca nie może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć w zakresie dotyczącym 

nabytych przez ŁSI i WGK praw autorskich do utworu, do którego Prawa Autorskie zostały 

przeniesione przez Wykonawcę, ze względu na swe istotne interesy twórcze.  

2. Autorskie prawa majątkowe do opracowań wskazanych w ust. 1 nie będą ograniczone pod 

względem czasowym czy terytorialnym. Autorskie prawa majątkowe do opracowań przechodzą na 

ŁSI i WGK na następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie używania opracowań;  

2) w zakresie wykorzystania w całości lub części opracowań;  

3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką 

drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową -opracowywanie 

poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne 

języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części  

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowania utrwalono — 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

5) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. 3) — publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie opracowań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

6) wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowej 

i internetowej;  

7) korzystanie z opracowań w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi dziełami;  

8) opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, 

tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części, publikację i 
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rozpowszechnianie w całości lub w części, najem i dzierżawa, udzielenie licencji, sublicencji.  

3. Z chwilą odbioru, ŁSI i WGK nabywa własność wszystkich egzemplarzy nośnika, na których 

opracowanie zostało utrwalone. Strony uzgadniają, że zaoferowanie ŁSI i WGK przez Wykonawcę 

przyjęcia utworu wykonanego przez Wykonawcę oznacza podjęcie decyzji o pierwszym 

udostępnieniu utworu publiczności i jest wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie utworu.  

4. Ustalenia w zakresie Praw Autorskich będą obowiązywać także w przypadku rozwiązania Umowy 

na podstawie jakiegokolwiek zdarzenia prawnego przed upływem terminu realizacji przedmiotu 

umowy.  

5. Wykonawca zezwala ŁSI i WGK oraz podmiotom, na rzecz których ŁSI i WGK przeniósł prawa 

autorskie lub udzielił licencji co do utworu, do którego Prawa Autorskie zostały przeniesione przez 

Wykonawcę na podstawie umowy, do wykonywania zmian w tym utworze. Wykonawca z dniem 

odbioru utworu przenosi na ŁSI i WGK uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego. Wyłącznie uprawnionym do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego jest Zamawiający.  

6. Wykonawca gwarantuje ŁSI i WGK, że świadczenia wchodzące w zakres zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z niniejszej umowy nie naruszą żadnych praw patentowych, praw do znaków 

towarowych, praw autorskich, know - how ani innych praw własności intelektualnej bądź praw 

własności przemysłowej (dalej łącznie: „Prawa na Własności Intelektualnej”), które przysługują 

osobom trzecim. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że jakiekolwiek 

świadczenie wchodzące wkład Przedmiotu Kontraktu narusza jakikolwiek Prawo Własności 

Intelektualnej, to wówczas ŁSI i WGK niezwłocznie poinformują o tym fakcie Wykonawcę, jeżeli 

zgłoszenie zostało skierowane do ŁSI i/lub WGK, a Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt 

podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba, że uzna zarzut za zasadny.  

7. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko ŁSI i/lub WGK powództwo w związku z zarzutem 

naruszenia jakiegokolwiek Prawa Własności Intelektualnej, Wykonawca jest zobowiązany do 

wystąpienia z wnioskiem o przystąpienie do postępowania w charakterze interwenienta 

ubocznego i do zwrócenia ŁSI i/lub WGK  poniesionych przez ŁSI i/lub WGK kosztów procesu. ŁSI 

i/lub WGK nie podejmie żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z 

Wykonawcą konsultacji dotyczących dalszego postępowania. W przypadku wskazanym w zdaniu 

poprzednim Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny koszt odpowiednie Prawo Własności 

Przemysłowej od osoby trzeciej lub niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje 

odpowiednią część Przedmiotu Umowy lub całość Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszała ona 

Prawa Własności Intelektualnej z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w 

Umowie funkcjonalności. Wykonawca pokryje straty ŁSI i/lub WGK powstałe w związku z 

dokonywaną modyfikacją Przedmiotu Umowy.  

8. Każda ze Stron (ŁSI i WGK) może bez zgody drugiej Strony korzystać z opracowań oraz modelu 

hydrodynamicznego kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, we własnym zakresie. 

9. Każda ze Stron (ŁSI i WGK) może bez zgody drugiej Strony dochodzić roszczeń z powodu 

naruszenia wspólnego prawa. 

10. Każda ze Stron (ŁSI i WGK) może rozporządzać swoim udziałem we wspólnym prawie wyłącznie za 

zgodą drugiej Strony. 
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II Autorskie prawa majątkowe - model hydrodynamiczny sieci kanalizacji ogólnospławnej i 

deszczowej: 

 

Oprogramowanie: 

1. W ramach wynagrodzenia, dla oprogramowania dostarczanego w ramach modelu 

hydrodynamicznego kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej Wykonawca zobowiązuje się do 

zakupu, przekazania lub udzielenia ŁSI i WGK  licencji lub sublicencji na warunkach określonych w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia, które to licencje lub sublicencje będą wymienione i szczegółowo 

opisane w Analizie Przedwdrożeniowej. 

2. Na czas wdrożenia i testów tj. do czasu zakończenia Etapu 7a, oprogramowania Wykonawca 

zapewni we własnym zakresie ŁSI i WGK licencje lub sublicencje konieczne do przeprowadzenia 

wdrożenia i testów. 

3. Wraz z odbiorem Etapu 7a w ramach wynagrodzenia, bez dodatkowych oświadczeń ŁSI i WGK w 

tym zakresie, Wykonawca udziela ŁSI i WGK  licencji lub sublicencji na warunkach i w ilościach 

opisanych w OPZ. 

4. Wraz z odbiorem Etapu 4, w ramach wynagrodzenia, bez ograniczeń terytorialnych i dodatkowych 

oświadczeń stron w tym zakresie, ŁSI i WGK nabywa od Wykonawcy majątkowe prawa autorskie 

oraz autorskie prawa zależne do systemu baz danych, zaś wraz z odbiorem Etapu 5a, w ramach 

wynagrodzenia, bez ograniczeń terytorialnych i dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie, ŁSI 

i WGK nabywa od Wykonawcy majątkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zależne do 

założeń (algorytmów) przyjętych w procesie modelowania sieci. Nabycie autorskich praw 

majątkowych oraz autorskich praw zależnych do systemu baz danych i założeń (algorytmów) 

przyjętych w procesie modelowania sieci, zwanych dalej modelem, obejmuje następujące pola  

eksploatacji: 

a. prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia modelu w całości lub w części,  w celu 

wprowadzania do pamięci komputera, uruchamiania, stosowania lub przechowywania i 

wyświetlania oprogramowania; 

b. prawo do łączenia z innym oprogramowaniem komputerowym; 

c. przystosowywania, zmiany układu wykonania lub jakichkolwiek innych zmian w programie 

komputerowym; 

d. Zamawiającemu przysługuje prawo do sporządzania niezbędnej liczby kopii modelu jako 

kopii zapasowej; 

e. wielokrotne użycie jednego obrazu nośnika w procesie Instalacji modelu oraz tworzenia 

kopii zapasowych; 

f. obserwowanie, używanie i testowanie funkcjonowania modelu w celu poznania jego idei 

zasad funkcjonowania, również przez podmioty trzecie, w celu osiągnięcia współdziałania 

(interoperacyjności) z niezależnie wytworzonym oprogramowaniem; 

g. prawo wykorzystywania modelu  w celach promujących osiągnięcia ŁSI i WGK poprzez 

prowadzenie prezentacji również poza siedzibą ŁSI i WGK oraz z udziałem podmiotów 

trzecich prowadzących prezentacje;  

h. prawo do powierzenia czynności związanych z eksploatacją, utrzymaniem, aktualizacją, 

rozbudową i rozwojem modelu, łącznie z prawem 
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deasemblacji/dekompilacji/użycia/modyfikacji/wykorzystania kodu źródłowego i struktur 

baz danych, podmiotowi trzeciemu; 

i.  prawo na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji wymienionych 

powyżej; 

j. modyfikacji oraz nadawania nowych funkcjonalności oprogramowania, 

k. łączenia fragmentów oprogramowania z innymi programami komputerowymi i ich 

dostosowywania, 

l. przekształcania formatu pierwotnego oprogramowania na dowolny inny format, wymagany 

przez Zamawiającego i dostosowania do platform sprzętowo-systemowych wybranych 

przez Zamawiającego, 

m. dokonywania skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian i adaptacji w 

tym modyfikowania całości lub części oprogramowania, wprowadzania jakichkolwiek zmian, 

n. wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, instalowanie i deinstalowanie 

oprogramowania, przekazywanie, przechowywanie, utrwalanie, wyświetlanie, stosowanie, 

o. wynajmowania, wydzierżawienia, wypożyczania, a także udostępniania na zasadzie 

hostingu, outsourcingu lub innych podobnych zasadach, a także zezwalania osobom trzecim 

na dostęp lub używanie, 

p. zwielokrotniania kodu, tłumaczenia jego formy, modyfikacji i kompilacji kodów źródłowych, 

testowania, wdrożenia i używania, 

q. używania do stworzenia utworu zależnego, 

r. prawo do udzielenia licencji, sublicencji. 

5. Przekazanie praw, o których mowa w ust. 1-4, obejmuje wszystkie wersje oprogramowania i 

systemu baz danych i założeń (algorytmów) przyjętych w procesie modelowania sieci, jakie muszą 

być dostarczone ŁSI i WGK przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy. 

6. W ramach wynagrodzenia z chwilą odbiorów o których mowa w ust. 1-4, bez dodatkowych 

oświadczeń Wykonawca przenosi w całości na ŁSI i WGK nieograniczone w czasie, niewyłączne 

prawo do wykonywania  praw zależnych do systemu baz danych oraz założeń (algorytmów) 

przyjętych w procesie modelowania sieci, w szczególności poprzez wprowadzanie zmian, 

modyfikacji, aktualizacji  do systemu baz danych oraz założeń (algorytmów) przyjętych w procesie 

modelowania sieci (prawa zależne) oraz niewyłączne, nieograniczone w czasie, prawo do 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wszystkich produktów i utworów 

powstałych z związku z wykorzystaniem systemu baz danych oraz założeń (algorytmów) przyjętych 

w procesie modelowania sieci lub nabytych w trakcie obowiązywania Umowy  w celu realizacji 

czynności związanych z eksploatacją, utrzymaniem, aktualizacją, rozbudową i rozwojem modelu 

hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie w jego imieniu przez ŁSI i WGK autorskich praw 

osobistych do systemu baz danych oraz założeń (algorytmów) przyjętych w procesie modelowania 

sieci według potrzeb ŁSI i WGK wynikających z realizacji czynności związanych z eksploatacja, 

utrzymaniem, aktualizacją, rozbudową i rozwojem modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji 

ogólnospławnej i deszczowej. 

8. Wraz z przekazaniem nośników na których znajduje się oprogramowanie, system baz danych   i 

założenia (algorytmy) przyjęta w procesie modelowania sieci Wykonawca przenosi na 



„Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-
przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu 

hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź” 

18 
 

Zamawiającego prawa własności do nośnika. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem ŁSI i WGK za wszelkie wady prawne oprogramowania,  

systemu baz danych oraz założeń (algorytmów) przyjętych w procesie modelowania sieci, a w 

szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 

intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Strony zgodnie oświadczają, że uprawnienia z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne i prawne biegną od daty odbioru danego etapu. 

10. Strony zgodnie oświadczają, iż oprócz ŁSI i WGK z oprogramowania,  systemu baz danych   i 

założeń (algorytmów) przyjętych w procesie modelowania mają prawo korzystać:  

a. podmioty świadczące usługi informatyczne dla ŁSI i/lub WGK, w szczególności usługi 

administrowania oprogramowaniem, jego konfigurowania, aktualizacji, hostingu, 

outsourcingu, w tym w zakresie usług rozwoju i utrzymania oprogramowania - w zakresie i 

na czas, w jakim jest to niezbędne do wykonania na rzecz ŁSI i WGK usług informatycznych 

związanych z korzystaniem przezeń z oprogramowania. 

11. Wykonawca zapewnia, że przekazane ŁSI i WGK Licencje i sublicencje oraz autorskie prawa 

majątkowe nie są obciążone prawami osób trzecich, które uniemożliwiałyby korzystanie przez LSI i 

WGK z tych praw.   

12. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do systemu baz danych  nie zawiera ograniczeń 

polegających na tym, że system baz danych może być używany wyłącznie z innym 

oprogramowaniem lub może być wdrażany, serwisowany, itp. wyłącznie przez określony podmiot 

lub grupę podmiotów.  

13. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do systemu baz danych nie zawiera ograniczeń w 

zakresie możliwości swobodnego administrowania tym systemem baz danych, jego 

konfigurowania przez ŁSI lub WGK i osoby trzecie. 

 
§ 8. 

Klauzula poufności oraz przetwarzanie danych osobowych 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących 

Zamawiającego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów współpracujących z 
Zamawiającym, jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji umowy. 

2. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją prac 
będących przedmiotem umowy mogą być wykorzystane tylko w celu wykonania tych prac. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 nie dotyczy: 

 informacji publicznie dostępnych, 

 informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie były objęte 
zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu, obowiązku ujawnienia 
wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących. 

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji na 
uprawnione żądanie sądu lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym, jeżeli jest to potrzebne dla jego rozstrzygnięcia i przy zachowaniu możliwych 
środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym rozpowszechnieniem – po 
uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony o żądaniu ujawnienia. 

5. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających 
dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1 i 2, przez swoich pracowników 
i podwykonawców. 

6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie, wiąże 
Wykonawcę bezterminowo w razie wykonania, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. 
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7. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie zarówno przez 
Wykonawcę jak i podwykonawców, Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty 
kary umownej lub odszkodowania na zasadach ogólnych, jak też do rozwiązania Umowy w zakresie 
niezaakceptowanych jeszcze prac. 

8. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
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 wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia  i realizacji umowy. 

9. W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych osobowych 
niezbędnych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

§9[1]  
Wykonawcy wspólnie realizujący umowę 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczają niniejszym spośród siebie 

Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 

wspólnie umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktury, przyjmowania płatności 

od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców 

realizujących wspólnie umowę.  

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie: ………………………………………………., 

 z siedzibą ……………………………….,, reprezentowany przez ……………………………………………………………. 

 

4. Postanowienia umowy, które dotyczą Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. 

 
§ 10 Ubezpieczenie wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy i 

zapewnienia ciągłości ochrony w okresie realizacji umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej zawodowej (OCZ), w zakresie obejmującym przedmiot umowy, z sumą gwarancyjną w 

wysokości nie niższej, niż 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Zakresem ochrony ubezpieczenia OC zawodowej (OCZ) objęta zostanie odpowiedzialność cywilna 

Ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w związku z 

czynnościami zawodowymi realizowanymi na podstawie umowy, w związku ze szkodami 

wynikłymi z nieprawidłowości mających miejsce w okresie ubezpieczenia. 

Zakres ochrony ubezpieczenia OCZ powinien obejmować szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz 

czyste straty finansowe, zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i 

utraconych korzyści (lucrum cessans), wynikające z czynności zawodowych, których realizacji 

podjął się Wykonawca na mocy Umowy.  

Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na: 

2.1.    szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  

2.2.    wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie obejmującym realizowane 

przez nich prace; - jeżeli zostaną oni zatrudnieni do realizacji prac  

                     
[1]

Pozostawia się w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę 
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2.3.    wynikające z utraty, uszkodzenia, zniszczenia dokumentacji (w tym planów, map, zdjęć, 

zapisów komputerowych) przekazanej ubezpieczonemu w celu realizacji Umowy – z 

możliwością zastosowania sublimitu dla kosztów odtworzenia dokumentacji w wysokości nie 

niższej, niż 100.000,00 zł, 

2.4.    spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub kosztów, o ile stanowi 

następstwo szkody wynikłej z uchybienia ubezpieczonego, 

2.5.    polegające na konieczności poniesienia przez Zamawiającego lub osoby trzecie kosztów 

w związku z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami, należnościami,  

2.6.    w obiekcie budowlanym, urządzeniach, instalacjach i ich częściach,  

2.7.    powstałe wskutek stopniowego lub długotrwałego oddziaływania czynników termicznych, 

chemicznych, biologicznych (w tym gazów, pary, wilgoci, osadów i in.), wibracji, osłabienia 

elementów nośnych obiektu lub osłabienia nośności gruntu, wskutek zalania wodami 

stojącymi, płynącymi,  

2.8.    wynikające z zanieczyszczenia lub skażenia środowiska naturalnego – z możliwością 

zastosowania sublimitu w wysokości nie niższej, niż 500.000,00 zł 

3.   Dopuszczalna franszyza w ubezpieczeniu nie może być wyższa, niż: dla szkód rzeczowych 5.000,00 

zł, dla czystych strat finansowych 5% wartości odszkodowania nie więcej niż 10.000,00 zł. Wyklucza 

się stosowanie franszyz i udziałów własnych szkodach osobowych.  

4.  W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowiązek zawarcia powyższych umowy 

ubezpieczenia dotyczy Konsorcjum, na następujących zasadach: każdy członek konsorcjum musi 

posiadać niniejsze ubezpieczenie lub konsorcjum będzie posiadało jedną polisę wystawioną na 

podmiot wspólny, gdzie współubezpieczonymi będą wszyscy członkowie Konsorcjum. 

5. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisy o których mowa 

powyżej.Opisaną w ust. 1 - 4 polisę ubezpieczeniową Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na 

okres obejmujący okres realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 14 niniejszej umowy. 

6. Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie 

przedłożył polisy ubezpieczeniowej wymaganych Umową i dowodów opłaty składek, Zamawiający 

ma prawo do: 

1) odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do 

przedstawienia polisy przez Wykonawcę. Oświadczenie o odstąpieniu nastąpi w formie 

pisemnej,  

2) zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim 

Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek 

ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może potrącić z 

jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli brak będzie 

wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych 

uważać się będzie za dług Wykonawcy. Opisane powyżej zasady mają odpowiednie 

zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres 

krótszy niż okres obowiązywania umowy. W takim przypadku na 7 dni przed upływem 

okresu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiającemu dowód 

zawarcia polisy ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia składek. W 

przypadku nie przedstawienia dokumentów opisanych w zdaniu poprzednim Zamawiający 

ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, 
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w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek 

ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może potrącić z 

jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie 

mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych 

zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę 

ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony 

ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia nas swój koszt ubezpieczenia 

do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

9. Obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej. 

 

 
§ 11 

Wsparcie techniczne dla modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej – 
Asysta Techniczna 

1. Zamawiający w ramach umowy przewiduje ze strony Wykonawcy wsparcie techniczne dla modelu 

hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej (zwane dalej asystą techniczną) 

rozpoczynającą się po zakończeniu Etapu 5 a polegające na: 

a) instalacji uaktualnień oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu zamówienia, 

b) aktualizacji struktur bazy danych wymaganych przez nowe wersje oprogramowania, 

c) rekonfiguracji zainstalowanych narzędzi w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, 

d) udzielaniu konsultacji w bieżącej eksploatacji narzędzi dostarczonych w ramach przedmiotu 

zamówienia. 

2. Skorzystanie z asysty technicznej w zakresie wskazanym w ust. 1 nastąpi poprzez zlecenie złożone 

Wykonawcy przez Zamawiającego elektronicznie, telefonicznie bądź pisemnie. 

3. Z prawa asysty technicznej Zamawiający może skorzystać przedstawiając Wykonawcy zapytanie 

zawierające opis oczekiwanych prac. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, w najbliższym możliwym 

terminie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania opisu oczekiwanych prac, 

Wykonawca dokona i przedstawi Zamawiającemu analizę w zakresie czasu koniecznego do 

wykonania tych prac, wraz ze wskazaniem sposobu realizacji i harmonogramem ich wykonania. Czas 

zakończenia prac nie może być dłuższy niż 14 dni od potwierdzenia przez Zamawiającego zamiaru 

ich realizacji. W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony za zgodą 

Zamawiającego. O ile w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy analizy wykonania zadania, 

Zamawiający nie potwierdzi zamiaru zlecenia, uważa się, że Zamawiający nie skorzystał z wykonania 

usługi. 

4. Wszelkie zmiany wykonane w przedmiocie zamówienia, w ramach asysty technicznej, traktowane 

są z chwilą odbioru jako integralna część przedmiotu zamówienia i są objęte gwarancją zgodnie z 

Umową. 

5. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi lub zastrzeżenia przy odbiorze prac w ramach asysty 

technicznej. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uwag i zastrzeżeń przez 

Zamawiającego nie uwzględni ich nastąpi naliczanie kar umownych. Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od odbioru prac – w całości lub w części. Oświadczenie o odstąpieniu 

może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na 
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usunięcie uwag i zastrzeżeń. Po upływie tego terminu uznaje się, że Zamawiający odstąpił od 

wykonania prac. 

7. Zasady prowadzenia korespondencji dotyczącej asysty technicznej w tym: zawiadomień, 

powiadomień, oświadczeń, zostaną ustalone między Wykonawcą i Zamawiającym po podpisaniu 

niniejszej umowy.  

 
§ 12 

 
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

1. Wykonawca w całości odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub 

użyteczność. 

2. Na przedmiot umowy Wykonawca  udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości: 

a) w zakresie modelu i oprogramowania  licząc od daty podpisania przez Wykonawcę i 

Inwestora Zastępczego raportu  okresowego dla Etapu 5a bez uwag.  

b) w zakresie urządzeń – stacji hydrologicznych zamontowanych na stałe   licząc od daty 

podpisania przez Wykonawcę i Inwestora Zastępczego raportu  okresowego dla Etapu 2b 

bez uwag. 

c) na wykonaną koncepcję programowo-przestrzenną/program inwestycyjny licząc od daty 

podpisania przez Wykonawcę i Inwestora Zastępczego raportu  okresowego dla Etapu 8 bez 

uwag. 

d) Na pozostały przedmiot umowy licząc od daty podpisania przez Wykonawcę i Inwestora 

Zastępczego raportu  końcowego bez uwag. 

 

2. Strony ustalają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje 

wydłużona na czas obowiązywania gwarancji jakości, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie  

od uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

4. Obowiązuje następujący tryb usuwania wad, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w ust. 5 

niniejszego paragrafu: 

1) Zamawiający i/lub Inwestor Zastępczy zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub 

faxem, pocztą elektroniczną lub w inny uzgodniony przez Strony sposób o stwierdzonej 

wadzie,  

2) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we 

własnym zakresie stwierdzonych wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w 

innym uzgodnionym z Zamawiającym i /lub Inwestorem Zastępczym terminie, 

3) w przypadku gdy powstała wada nie będzie mogła zostać usunięta w terminie, o którym mowa 

w pkt. 2) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu  i/lub Inwestorowi Zastępczemu najpóźniej w ostatnim dniu 

upływu terminu, o którym mowa w pkt. 2)  pisemnej informacji o rodzaju wady i 

przewidywanym sposobie jej usunięcia wraz z określeniem terminu usunięcia, na co 

Zamawiający /lun Inwestor Zastępczy zobowiązany jest wyrazić zgodę w terminie 3 dni od 

otrzymania  informacji.  

4) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 4 pkt. 2) lub 3)  niniejszego paragrafu 

Zamawiający może, według wyłącznej własnej decyzji powierzyć usunięcie stwierdzonych wad 
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osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) na co Wykonawca wyraża 

zgodę,  

5) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 4 pkt 4) 

niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich 

poniesionych przez niego kosztów w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania; 

6) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 4 pkt. 2) lub 3) 

niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w 

wysokości określonej w  § 16 ust. 2 pkt 20 ) oraz w § 16 ust. 3 pkt 22)  niniejszej umowy, 

7) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu 

niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.  

5. W przypadkach, gdy wada jest przyczyną awarii, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia lub mienia, 

Wykonawca wyraża zgodę na usuwanie wad przez inny podmiot, działający na zlecenie 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. W takim przypadku obowiązuje następujący tryb usuwania 

wad:  

1) podmiot ten będzie uprawniony do przystąpienia do usuwania wad bez uprzedniego pisemnego 

zgłoszenia wady Wykonawcy przez Zamawiającego i/lub Inwestora Zastępczego, 

2) podmiot powiadomi pisemnie lub faxem Wykonawcę o powstałej awarii niezwłocznie po 

stwierdzeniu jej wystąpienia, 

3) Wykonawca wobec podmiotu ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem awarii,  

wraz z fakturą zostanie przedstawiona kalkulacja kosztów wraz z dokumentami uzasadniającymi 

koszty oraz dokumentacją przyczyn awarii, 

4) płatność za fakturę regulowana będzie przez Wykonawcę przelewem, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania faktury. 

6. Usunięcie wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji musi być stwierdzone protokolarnie. 

 
§ 13 Odbiór Po Upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 
1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie obowiązywania 

rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 12, Strony przeprowadzą czynności związane z odbiorem 

po upływie tych okresów najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia okresu rękojmi/gwarancji dla 

przedmiotu umowy. Dla celów odbioru po upływie okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający 

opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzień sporządzenia tegoż 

protokołu odbioru i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego 

wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z odbiorem po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji. 

2. Czynności związane z odbiorem po upływie rękojmi zostaną zakończone podpisaniem protokołu 

odbioru po upływie okresu rękojmi / gwarancji lub opracowaniem protokołu usterek i wad, 

zawierającego listę wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień sporządzenia ww. 

Protokołu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek 

stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad 

i Usterek stwierdzonych w protokole usterek i wad, Strony podpiszą protokół odbioru po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji. 
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§ 14. 
Warunki odbioru  

Zasady odbioru przedmiotu umowy i jego części określa załącznik nr 10do specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia  pkt. 3 Kryteria Odbioru. 

 
§ 15. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
1. Wykonawca wnosi  na rzecz Zamawiającego  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1. ……….. (zaokrąglonych do 

pełnych PLN). Zabezpieczenie w formie określonej w ust. 2, stanowi załącznik nr 4 do umowy.  

2. Wykonawca wnosi na rzecz ŁSI zabezpieczenie w  wysokości 10%  wynagrodzenia umownego 

brutto przypadającego na rzecz ŁSI, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt a): w następujących 

formach dopuszczonych treścią art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto ŁSI  w 

……………………………………… 

b) w .................................................................... której oryginał został złożony w siedzibie ŁSI 

3. Wykonawca wnosi na rzecz Miasta Łodzi zabezpieczenie w  wysokości 10%  wynagrodzenia 

umownego brutto przypadającego na rzecz  WGK, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt b): w 

następujących formach dopuszczonych treścią art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto WGK  w 

……………………………………… 

b) w .................................................................... której oryginał został złożony w siedzibie WGK 

 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest przez Wykonawcę w formie 

gwarancji ……………………………. 

5. Zamawiający oświadcza, że zwrot Wykonawcy 70 % wysokości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po podpisaniu przez strony i/lub Inwestora 

Zastępczego raportu końcowego bez uwag , o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy. 

6. Pozostałe 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady i zwróci je nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

7. Data końcowego obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w zakresie 

należytego wykonania umowy powinna przypadać na 30 dzień od dnia, w którym zgodnie z 

umowa zamówienie zostało uznane za należycie wykonane a data końcowego obowiązywania 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie rękojmi za wady winna przypadać na 15 

dzień od dnia, w którym zgodnie z umową wygasa rękojmia za wady. 

8. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż zabezpieczenie w pieniądzu na 

okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązał się do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienie nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy.  

9. Wykonawca oświadcza, iż w sytuacji o której mowa w ust. 11 zobowiązuje się do przedłużenia 

terminu ważności zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
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kolejne okresy, najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 

11, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje się ust. 12 niniejszego 

paragrafu. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

11. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 17 ust 1. pkt. 1.1 niniejszej umowy 

wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w 

dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy, z zachowaniem warunków dotyczących 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonych w SIWZ. 

12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w Rozdziale 10 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Zmiana ta nie wymaga 

aneksu do umowy. 

 
§ 16. 

Kary umowne. 
1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej Umowy 

Strony uzgodniły, że w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy 

przez jedną ze stron, strona ta jest obowiązana do zapłaty kary umownej ustalonej z zapisami  

niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca zapłaci ŁSI następujące kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 1 wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp. 1  

kolumna 8 pkt 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz ŁSI, za każdy dzień opóźnienia,  

2) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 2a  wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp.2  

kolumna 8 w wysokości 0,2.% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 5 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz ŁSI, za każdy dzień opóźnienia, 

3) za przekroczenie terminu  rozpoczęcia  Etapu 3a wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp.4 

kolumna 8 pkt 1.1  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz ŁSI, za każdy dzień opóźnienia,  

4) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 3b  wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp.5  

kolumna 8 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 5 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz ŁSI, za każdy dzień opóźnienia, 

5) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 4 wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp.6  

kolumna 8 pkt 1.1  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz ŁSI, za każdy dzień opóźnienia,  

6) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 4 wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp. 6  

kolumna 8 pkt 1.2  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz ŁSI, za każdy dzień opóźnienia,  
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7) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 5a wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp.7   

kolumna 8 w wysokości 0,2.% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz ŁSI, za każdy dzień opóźnienia,  

8) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 6  wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp.9   

kolumna 8 pkt.1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz ŁSI, za każdy dzień opóźnienia,  

9) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 6  wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp.9   

kolumna 8 pkt.1.1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz ŁSI, za każdy dzień opóźnienia,  

10) za niedostarczenie w terminie  zakończenia  Etapu 7a  wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2  

lp. 10  kolumna 8 w wysokości 0,2.% wynagrodzenia umownego brutto niedostarczonych licencji  

wskazanego w kolumnie 6 niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz ŁSI za każdy dzień opóźnienia,  

11) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 7b  wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp. 11  

kolumna 8 pkt.1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz ŁSI, za każdy dzień opóźnienia,  

12) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 8  wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp. 12  

kolumna 8 w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto w § 2 ust. 1 pkt a) za każdy dzień 

opóźnienia,  

13) za niezorganizowanie  przez wykonawcę seminarium  o którym mowa w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia  Etap 6 pkt. 8  w  wysokości 7 700,00 PLN brutto, 

14) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub jej części z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego oraz odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego bruttu określonego w § 2 ust. 1 pkt. a) umowy za cały 

przedmiot umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy lub jej części, 

15) w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 14 pkt. a) – 

d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 500 zł brutto za 

każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

na złożenie stosownych dokumentów, 

16) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów § 1 ust. 12 umowy  w wysokości 500,00  zł 

brutto za każde takie naruszenie 

17) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów § 8 ust. 7 umowy , w wysokości 1000,00 brutto 

za każde takie naruszenie 

18) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 11 ust. 6 umowy, w 

wysokości 0,01 % sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 pkt a) 

19) za przerwę w zapisie danych dla jednego punktu pomiarowego opomiarowania na kanalizacji 

ogólnospławnej podczas trwania kampanii pomiarowej dłuższą niż 2 dni (akapit 3 Etapu 3a 

Kampania pomiarowa w OPZ): 500 zł brutto za każdą przerwę za każdy dzień opóźnienia w 

wykonaniu obowiązków określonych w § 15 ust. 9  umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 pkt a) umowy.  

20) Za nieusunięcie wad w okresie gwarancji i rękojmi o których mowa w §12 w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 pkt. a) umowy, za każdy przypadek.  

20) Za niedostarczenie ŁSI umowy o podwykonawstwo w terminie o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy 

w wysokości 100,00 brutto za każde takie naruszenie. 

 

3. Wykonawca zapłaci WGK następujące kary umowne: 
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1) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 1 wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp. 1   

kolumna 8 pkt 1 w wysokości 0,2.% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz WGK, za każdy dzień opóźnienia,  

2) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 2b wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp. 3   

kolumna 8 pkt 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz WGK, za każdy dzień opóźnienia,  

3) za przekroczenie terminu  rozpoczęcia  Etapu 3a  wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp.4 

kolumna 8 pkt 1.1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz WGK, za każdy dzień opóźnienia,  

4) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 2b wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp. 3   
kolumna 8 pkt 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 
niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz WGK, za każdy dzień opóźnienia,  

5) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 4  wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp. 6  

kolumna 8 pkt 1.1 w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz WGK, za każdy dzień opóźnienia,  

6) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 4  wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp. 6   

kolumna 8 pkt 1.2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz WGK, za każdy dzień opóźnienia,  

7) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 5 a wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp. 7   

kolumna 8 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz WGK, za każdy dzień opóźnienia,  

8) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 6  wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp. 

9kolumna 8 pkt.1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz WGK, za każdy dzień opóźnienia,  

9) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 6  wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp. 9  

kolumna 8 pkt.1.1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz WGK, za każdy dzień opóźnienia,  

10) za niedostarczenie w terminie  zakończenia  Etapu 7a  wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp. 

10  kolumna 8 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto niedostarczonych licencji  

wskazanego w kolumnie 6 niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz WGK, za każdy dzień 

opóźnienia,  

11) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 7b  wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp. 11  

kolumna 8 pkt.1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w kolumnie 6 

niniejszej Tabeli przypadającego na rzecz WGK, za każdy dzień opóźnienia,  

12) za przekroczenie terminu  zakończenia  Etapu 8  wskazanego w Tabeli zawartej w § 2 ust. 2 lp. 12  
kolumna 8 w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto w § 2 ust. 1 pkt. b) za każdy dzień 
opóźnienia,  

13) za niezorganizowanie  przez wykonawcę seminarium  o którym mowa w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia  Etap 6 pkt. 8  w  wysokości 2300,00 PLN brutto 

14) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub jej części z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego oraz odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego bruttu określonego w § 2 ust. 1 pkt. b) umowy za cały 

przedmiot umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy lub jej części, 

15) w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 14 pkt. a) – 

d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 500 zł brutto za 
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każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

na złożenie stosownych dokumentów, 

16) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów § 1 ust. 12 , w wysokości 500,00  zł brutto za 

każde takie naruszenie 

17) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów § 8 ust. 7 umowy, w wysokości 500,00 zł. 

brutto za każde takie naruszenie 

18) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 11 ust. 6 umowy, w 

wysokości 0,01 % sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 pkt b) 

19) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 12 ust. 4 pkt. 6) umowy, w 

wysokości 0,01 % sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 pkt. b  

20) za przerwę w zapisie danych dla jednego punktu pomiarowego – stacji hydrologicznych podczas 

trwania kampanii pomiarowej dłuższą niż 2 dni (akapit 3 Etapu 3a Kampania pomiarowa w OPZ): 

500 zł brutto za każdą przerwę 

21) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 15 ust. 9  umowy w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 pkt. b) umowy.  

22) Za nieusunięcie wad w okresie gwarancji i rękojmi o których mowa w §12 w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 pkt. b) umowy, za każdy przypadek.  

23) Za niedostarczenie ŁSI umowy o podwykonawstwo w terminie o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy 

w wysokości 100,00 brutto za każde takie naruszenie 

3. Naliczane kary umowne podlegają potrąceniu z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 

podstawie Umowy. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy, jest on zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 7 dni od dnia wystawienia noty 

obciążeniowej przez Zamawiającego Wykonawcy (nota obciążeniowa zostanie przesłana do 

Wykonawcy za pośrednictwem poczty). Za nieterminowe uregulowanie zobowiązań wynikających z 

wystawionej noty obciążeniowej zostaną naliczone odsetki ustawowe liczone na podstawie art. 6 

ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 684 ze zm.). 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności wykazanych na Fakturach VAT. 

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

6. Zamawiający naliczy kary umowne po zakończeniu danego Etapu lub umowy. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt.20)  2i ust. 3 pkt. 23)  koszt usunięcia wad objętych 

rękojmią będzie potrącony Wykonawcy z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, a w przypadku kosztów przekraczających kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 

przedmiotu umowy, lub kosztów wynikłych z usunięcia wad w ramach gwarancji lub gdy jego nie 

ustalono - Wykonawca zostanie obciążony różnicą na podstawie Noty Obciążeniowej wystawionej 

przez Zamawiającego, której termin zapłaty wynosić będzie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 
§ 17. 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej Umowy w 

przypadkach o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Umowie 

lub w następujących przypadkach: 

1.1. Okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę postanowień umowy w zakresie zmiany terminów, o 

których mowa w § 2 ust. 2  w kolumnie 8 Tabeli oraz w § 2 ust. 15 umowy:  
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a) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej 

staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

b) nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego danych lub dokumentów, do których 

przekazania Zamawiający był zobowiązany, 

c) czasu trwania niezależnych od Wykonawcy procedur, w szczególności przedłużający się termin 

uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez Organy Administracyjne, 

gestorów sieci oraz inne podmioty których uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, mającego wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 

d) działanie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w określonym 

pierwotnie terminie, 

e) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 

f) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym 

udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych 

z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej 

realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 

g) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub 

dającej się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, 

h) istotne powody wskazane przez Wykonawcę, zaakceptowane w formie pisemnej przez 

Zamawiającego, 

i) konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, uzupełniających których wykonanie wpłynie na 

zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy , 

j) trudności terenowo – prawne, 

k) konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań;  

l) w przypadku wydłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad 

pierwotny okres związania ofertą wynikający z treści ogłoszenia o zamówieniu ; 

m) konieczności  zmiany terminów realizacji Etapów 2a,2b,3a,3b,5a,5b,6-8 w przypadku, kiedy  

wykonawca nie będzie w stanie zrealizować poszczególnych Etapów z przyczyn nie zależnych od 

niego, w szczególności ze względu na termin podpisania umowy, o czas niezbędny do 

prawidłowego przeprowadzenia niniejszych Etapów. Terminy realizacji poszczególnych Etapów 

zostaną uzgodnione przez strony. Maksymalny czas wydłużenia ich realizacji to 12 miesięcy; 

 

2. Okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę postanowień umowy w zakresie zmiany sposobu 

spełnienia świadczenia, w szczególności poprzez zmianę sposobu wykonania, materiałów 

 i technologii robót, ceny zamówienia: 

a) pojawienie się na rynku lub przedstawienie przez Wykonawcę systemów, oprogramowania 

lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej, jakości przedmiotu umowy, 

b)  pojawienie się nowszej technologii wykonania modelu hydraulicznego pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane przez Zamawiającego, 

d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
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technicznych lub urządzeń ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

e) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z umową 

3. Inne okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę postanowień umowy: 

a) Zmiana stawki podatku od towarów i usług 

b) Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z  dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) Zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

     Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, o których mowa w pkt. a) - c) jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one 

udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji 

kosztów wskazujących jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty 

wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację po uzyskaniu 

opinii Inwestora Zastępczego. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w 

szczególności przedstawić zestawienie:  

- wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie 

umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze 

składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,  

- wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem 

Umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana 

miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość 

wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany 

wpływ na zakładany zysk.  

- Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych 

wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych 

dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania 

zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji 

uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. 

     W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust 3 pkt  a) – c) Zamawiający 

w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych 

dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Nie zależnie  

od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i 

uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia 

decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia 

dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem 

przez Zamawiającego. Nie uzupełnienie dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień w 

wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie 

posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku o 

wprowadzenie zmian opisanych w ust. 3 pkt a)-c) powinna zostać podjęta w terminie dwóch 

miesięcy od daty przekazania przez Wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami 

uzasadniającymi tą zmianę. 

      Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ustępie 3 pkt a) - c) 

obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu.   
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     W przypadku zmiany o której mowa w ust. 3 pkt. a) skutkującej zwiększeniem stawki 

podatku VAT zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy.  

 W przypadku zmiany o której mowa w ust. 3 pkt. a) skutkującej zmniejszeniem stawki 

podatku VAT zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy  

     W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 3 pkt a) wartość cen jednostkowych netto nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów.   

     W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 3 pkt. b)  ceny jednostkowe ulegną zmianie 

proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 

minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz 

minimalnej stawki godzinowej. 

      W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 3 pkt. c) ceny jednostkowe ulegną zmianie 

proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego.  

 

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy gdy nie leży to w 

interesie Zamawiającego (Etapu lub jego części); zmiany mogą dotyczyć zakresu 

wykonywanych prac, zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy nastąpi  o kwoty 

odpowiadające cenie przedmiotu umowy , z których Zamawiający rezygnuje. 

e) zmiany  każdej z osób Personelu Kluczowego  – na wniosek Wykonawcy po uprzedniej 

pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego  

jeżeli Zamawiający lub Inwestor Zastępczy uzna, że dana osoba nie wykonuje swoich 

obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona 

zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego we wniosku. 

Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko musi spełniać wymagania określone 

dla niej w załączniku nr 1 do umowy (SIWZ)  w zakresie warunków udziału w postępowaniu 

oraz kryteriów oceny ofert. 

f) zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP będzie podmiotem 

udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia na zasadach określonych w  § 6 

ust. 6 umowy. 

g) odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z podmiotem udostępniającym 

zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, o którym mowa  art. 22a ust. PZP – na wniosek 

wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego, na zasadach określonych w  § 6 

ust. 6  umowy. 

h) Zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: 

h1) nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania 

zmiany,  

h2) nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 

h3) nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy 
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i) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 

względem jego podwykonawców, 

j) Zmiany Inwestora Zastępczego lub wstąpienie Zamawiającego w prawa i obowiązki 

Inwestora Zastępczego,  

k)  regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących 

potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,  

l) oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 1.1. terminy 

określone w § 2 ust.2 Tabela oraz § 2 ust. 15 umowy mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o 

czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż 

o okres trwania tych okoliczności, z wyłączeniem zapisów ust. 1 pkt. 1.1. ppkt. m). Za okres 

przedłużenia umowy, Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający nie 

dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. 

5.  Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w 

zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej 

stronie oraz Inwestorowi Zastępczemu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powzięcia 

wiadomości o takiej okoliczności, pod rygorem nie zawarcia aneksu do umowy. 

6. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. a), b), lub okoliczności określonej w 

możliwa będzie zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie 

różnicowego wyliczenia kosztów przedłożonego Inwestorowi Zastępczemu przez Wykonawcę. 

Inwestor Zastępczy dokona weryfikacji kosztów. 

7.   Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego 

aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności z wyjątkiem sytuacji, o 

których mowa w § 5 ust. 6, § 15 ust. 9 Umowy. 

8. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, 

jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie 

 
§ 18. 

Prawo odstąpienia 

 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach rażącego naruszenia przez 

Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy polegających na: 

1) wykonywaniu przedmiotu umowy niezgodnie z umową, SIWZ oraz w szczególności z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia, bez akceptacji Inwestora Zastępczego i/lub Zamawiającego,  

2) nieprzystąpieniu lub zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy 

trwającym dłużej niż 14 dni, 

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących przedmiot umowy, 

4) w przypadku gdy wystąpi konieczność:  

a) konieczność dokonania bezpośrednich zapłat Podwykonawcom na sumę większą niż 

5% wartości sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 

niniejszej Umowy, 

5) nie realizowaniu zaleceń, poleceń wydanych przez Zamawiającego  i/lub Inwestora 

Zastępczego i pomimo wezwania do naprawienia uchybień nie naprawienia ich w terminie 7 

dni od otrzymania wezwania, 
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6) nie przedłużeniu ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w terminie określonym w § 15 ust. 9 niniejszej umowy lub któregokolwiek z 

ubezpieczeń opisanych w § 10.  

7) uchylaniu się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z podwykonawcą, na zasoby którego 

Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w 

zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 niniejszej Umowy,  

8) w przypadku gdy wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego naliczenia kar umownych 

określonych w § 16 ust.2 pkt. 16) oraz § 16 ust.3 pkt. 16) niniejszej umowy, 

9) w przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 30%  wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy, 

10) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy lub wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części. 

Odstąpienie od umowy lub jej części w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 

(trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, bez możliwości dochodzenia kar umownych. 

2. Zamawiający może dokonać odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, (nie 

dotyczy przypadku określonego w ust. 1 pkt 4), pkt 8) i pkt. 9), że odstąpienie od Umowy zostanie 

poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero 

po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie 

może być krótszy niż 5 dni. Odstąpienie od umowy  w  przypadkach określonych w ust. 1 powinno 

nastąpić w terminie 30 dni od upływu w/w terminu do usunięcia naruszenia (ust. 1 pkt. 1) – 3), 7) ) 

lub powzięcia informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia ( ust 1 pkt. 4) – 6), pkt. 

8) i pkt. 9)).   

3. Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia 

następujących okoliczności: 

1) Każdej ze stron w przypadku uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania 

decyzji bądź postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie 

realizacji lub kontynuacji inwestycji; 

2) W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy ani od Zamawiającego, 

zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu Umowy w całości lub części.: Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia 

od Umowy lub jej części. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, bez możliwości 

dochodzenia kar umownych; 

3) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu.  

4. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych ust. 3 pkt 1) - 3) Umowy powinno nastąpić w formie 

pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
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5. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca 

niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego przekazania przedmiotu Umowy, 

które to przekazanie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także 

protokół zaawansowania przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców, który będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury 

nastąpi zgodnie z postanowieniami § 2, po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu 

na podstawie niniejszej Umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić szczegółowy protokół 

inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy w toku według stanu na dzień 

odstąpienia, przy udziale Inwestora Zastępczego i/lub Zamawiającego, 

b) zabezpieczyć przerwane zamówienie w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 

strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy, 

c)  Sporządzić wykaz tych Urządzeń,  oprogramowania, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d)  przekazać autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w czasie 

realizacji przedmiotu umowy., W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest udzielić 

Gwarancji na przekazany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od dnia podpisania 

raportu okresowego za dany Etap. 

- w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowiązków, o których mowa powyżej lit. a)-d), 

czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada, obowiązany 

jest: do: 

a) dokonania odbioru przerwanego przedmiotu umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

ten przedmiot umowy, który został wykonany do dnia odstąpienia oraz autorskie prawa 

majątkowe i prawa zależne. 

b)  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów. 

Sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

lub jego Podwykonawców, będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 2 i  po potrąceniu roszczeń 

przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy, 

3) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada, ma 

możliwość: odkupienia materiałów, urządzeń, oprogramowania, określonych w pkt. 1 

lit. c) niniejszego paragrafu Umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu 

Umowy, 

7. Zamawiający może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawi art. 24 

ust. 1 PZP. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej 

części Umowy. 

§ 19. 
Cesja 
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1.  Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek 

praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę 

Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie.  

2.  W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków z niniejszej 

Umowy Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes ekonomiczny 

Wykonawcy nie został naruszony. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję przez Zamawiającego wraz z fakturą VAT, Wykonawca złoży 

oświadczenie, że zawarta Umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do 

żądania potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie . 
 

§ 20. 
Klauzula salwatoryjna oraz procedura eskalacji 

1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy 

prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego 

lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej 

umowy zachowują pełną moc i skuteczność. 

2. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostaną zastąpione, na 

mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które 

wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla 

każdej ze Stron. 

3. Strony dołożą starań w celu polubownego rozstrzygania sporów. Podstawą rozstrzygania sporów 

będzie Procedura Eskalacji. 

4. Procedura Eskalacji składa się z następujących kroków: 

a) Przekazanie przez jedną ze Stron pisemnego ostrzeżenia do drugiej Strony, 

b) Pełnomocnicy obydwu Stron powołani przez ich Zarządy, w terminie 3 dni powinni 

przygotować plan naprawczy z analizą przyczyn i ustaleniem odpowiedzialności, 

c) Jeżeli powołani pełnomocnicy obydwu Stron, nie uzgodnią planu naprawczego w terminie 3 

dni, to w ciągu następnych 5 dni powinni się oni spotkać i uzgodnić sposób rozwiązania 

zaistniałego problemu, 

d) Jeżeli rozwiązanie sporu okaże się niemożliwe w drodze wzajemnych negocjacji, Strony 

zobowiązują się niezwłocznie przekazać spór do rozstrzygnięcia przez Sąd Powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

5. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu rozwiązywania sporów w jak najkrótszym 

terminie i w sposób rzetelny. 

6. Podczas trwania procedury prace powinny być kontynuowane, o ile będzie to możliwe, ze względu 

na uzasadnione interesy Stron. 

§ 21. 
Spory. Właściwy sąd 

 
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez drugą 

Stronę protokołu rozbieżności. 
2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były 

rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób polubowny 

w ciągu 14 dni kod wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim żądaniem, rozstrzygane będą 
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 22. 
Obowiązujące prawo 

 
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych treścią 

Umowy mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy 

Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane. 

§ 23 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 
a. Z przeznaczeniem dla Zamawiającego do Inwestora Zastępczego:  

……………………… z wyłączeniem paragrafów niniejszej Umowy, w których  zastrzeżono inaczej. 

Wówczas dokumenty będą kierowane dla ŁSI  na adres: ul. Piotrkowska 190 90-368 Łódź   lub 

WGK  na adres: ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź   

b) Z przeznaczeniem dla   Wykonawcy: ………………….. 

2. Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane pocztą 
elektroniczną uznaje się za formę pisemną.  

3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugą stronę o każdoczesnej zmianie swojego 
adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. 
Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja przesłana na dotychczasowe 
adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone w niniejszej umowie kary Umowne nie pozbawiają 
Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Niniejsza Umowa sporządzona i podpisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w 
tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego (jeden dla ŁSI i jeden 
dla WGK). 

6. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim 
7. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie za obopólną zgodą Stron oraz 

dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną z wyłączeniem 
powiadamiania w formie faksowej i pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności. 

 

§24 

Dokumenty stanowiące integralną część Umowy 
 

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część, w 
szczególności są to: 
Załącznik nr 1 – SIWZ w tym Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 3 –        Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
Załącznik nr 4 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Załącznik nr 5 – Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy 
Załącznik nr 6 –         Oświadczenie RODO 

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  
ZAMAWIAJ Ą CY:                                                                   WYKONAWCA:  
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Załącznik nr 3 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Działając w imieniu Wykonawcy …….., oświadczam, że określone w § …… ust. ….pkt …) umowy  Nr 
…………/……. czynności, wykonują niżej wymienione osoby zatrudnione na umowę o pracę. 
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Wynagrodzenie tych osób nie jest niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu  
za pracę. 
 
 
Miejscowość i data: …………………………………… 
                                                                                                                            ….………………………………. 
                  Podpis i pieczęć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i 
Nazwisko 

Rodzaj  wykonywanych 
czynności 

Rodzaj umowy  
o pracę 
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Załącznik nr 6– oświadczenie dot. RODO 

 

Informacja o prawie cofnięcia zgody 

W każdej chwili przysługuje Pani / Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem. 

Klauzula informacyjna  w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku  ze złożonym 
wnioskiem o zawarcie umowy. 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych podanych w formularzu jest Łódzka Spółka 
Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190 zwana dalej: 
Administratorem. Może Pani/Pan  skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 
Piotrkowska 190 / sekretariat@lsi.net.pl  lub telefonując pod numer:  0 42 66 49 100. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  zgoda Pani/Pana na przetwarzanie danych 
osobowych oraz realizacja umowy zawartej pomiędzy  Wykonawcą a Administratorem. 
Przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji czynności związanych z realizacją  umową. 

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz do 
podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy. Administrator będzie przetwarzał dane 
osobowe obejmujące imię i nazwisko oraz rodzaj umowy o pracę. 

4. Podanie danych osobowych a także wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu zawarcia umowy 
nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą 
niemożliwe.  

5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres do 5 lat licząc od 
początku roku następującego po roku, w którym umowa została zrealizowana.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.  

8. Ma Pani / Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.  

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani / Panu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, co oznacza, że Pani / 
Pana dane nie będą profilowane1.  

 
1 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 

polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 
fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, 
jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, 
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
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Miejscowość i data: ……………                                            …………………………. 
                        Podpis i pieczęć 

 


