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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

 
zawartej w  Toruniu w dniu ............ 2022r. pomiędzy: 

 
 

Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Przysieku przy ul. Parkowej 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370591, NIP 8792636573, REGON 340802621, o 
kapitale zakładowym 21 861 000,00 zł, zwaną dalej ,,Zamawiającym", reprezentowaną przez: 
Pana Pawła Wiśniewskiego – Prezesa Zarządu 

 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
zwaną/zwanym dalej ,,Wykonawcą", reprezentowaną przez: 
............................................. 

 
Zwani każda z osobna Stroną, a łącznie w Stronami 
 
Została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie  prac remontowo - konserwatorskich czterech historycznych 
wagonów pasażerskich. 

2. Dokładny opis przedmiotu Umowy i tym samym zakres zobowiązań Wykonawcy zawarto  
w ………… stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz w ofercie Wykonawcy, 
stanowiącymi integralną część Umowy.. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że dokumenty z ust. 2 nie wyczerpują listy 
koniecznych prac, Zakres prac może ulec zmianie po dokonaniu rozbiórek i odkryciu niedostępnych 
elementów. Zmiany i zwiększenia zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą stanowiły 
podstawy do zmiany ustalonego w Umowie wynagrodzenia. 

4. Prace określone w ust. 1 mają charakter umowy o dzieło i zobowiązania rezultatu, który jest 
określony w ust. 3. 

5. W przypadku jeżeli do należytego wykonania Przedmiotu Umowy niezbędne będzie udzielenie 
Wykonawcy odpowiedniego pełnomocnictwa, Zamawiający udzieli Wykonawcy takiego 
pełnomocnictwa.  

6. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz złożona oferta wraz z załącznikami stanowią integralną 
część Umowy.  

 
§ 2 

Szczegółowe warunki realizacji Umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt i ryzyko: transportu z miejsca 

stacjonowania wagonów do miejsca przeprowadzenia prac konserwatorskich  oraz po ich 
zakończeniu z miejsca ich przeprowadzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. torów 
obrębie węzła kolejowego Toruń. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie oraz uzyskanie wszelkiej 
dokumentacji, zgód i zezwoleń związanej z transportem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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2. Rodzaj transportu wskazany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odebrane wagony oraz wszelkie zdarzenia na 
miejscu prowadzonych przez siebie prac konserwatorskich oraz podczas transportu do miejsca 
prowadzenia prac, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim - z chwilą protokolarnego przejęcia 
wagonów aż do chwili ich protokolarnego zdania. W przypadku uszkodzenia, utraty wagonów 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody w całości.  

3. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodne z wytycznymi zawartymi w …….. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z osobą kierującą pracami ze strony Zamawiającego.  
5. Przedmiotowe obiekty i ich  elementy składowe będą poddane bieżącej kontroli przedstawiciela 

Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wykonywać dokumentację w postaci 
opisów realizowanych prac, wykazów zastosowanych części i materiałów, zdjęć, protokołów 
z kontroli na każdym etapie prac konserwatorsko-restauratorskich. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy określony w Umowie  zgodnie z: 
a. Zapytaniem ofertowym i załącznikami do niego; 
b. złożoną ofertą; 
c. przepisami prawa i wynikającą z nich koniecznością uzyskania wszelkich uzgodnień, 

dokonania powiadomień lub wystąpienia o uzyskanie zgody/decyzji na wykonanie 
określonych czynności niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy; 

d. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, należytą zawodową starannością, najwyższymi 
normami branżowymi, z najlepszymi zasadami sztuki konserwatorskiej, obowiązującymi 
przepisami (w tym p.poż., BHP i sanitarnymi), normami oraz ustalonymi Umową 
warunkami; 

e. zaleceniami Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 8 Zapytania ofertowego; 
f. przepisami dotyczącymi taboru kolejowego opisanymi w Instrukcjach, rozporządzeniach, 

zarządzeniach, dokumentacjach konstrukcyjnych, dokumentacjach naprawczych normach: 
PN, BN, ZN, RN a także przepisów UIC. 

7. Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu umowy użyje na swój koszt narzędzi   
i materiałów, zgodnych z dokumentacją techniczną, niezbędnych dla wykonania i utrzymania prac w 
stopniu, w jakim wymaga tego trwałość prac. Zastosowane materiały muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać polskim normom, przepisom kolejowym krajowym i 
międzynarodowym. 

8. Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy jest zobowiązany do zapewnienia: 
  a) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego tak w stosunku do przedstawicieli 
Zamawiającego, jak i osób trzecich;  
 b) bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz 
przebywania pod wpływem środków odurzających na miejscu realizacji przedmiotu umowy;  
 c) bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach ujawnionych 
w toku prac, które mogą mieć wpływ na stan zachowania historycznych wagonów oraz zakres prac 
konserwatorskich i naprawczych ; 
 d) informowania przedstawiciela Zamawiającego o prowadzonych naprawach, 

próbach i sprawdzeniach, 

 e) przedstawienia do akceptacji osobie kierującej pracami ze strony Zmawiającego 

materiałów, części, technologii i środków użytych do realizacji zamówienia oraz dokumentów 

potwierdzających ich przydatność do użycia, 

 f) przeprowadzenia badań, odbiorów i sprawdzeń technicznych na własny koszt. 

9. Do przestrzegania postanowień zawartych w ust. …. zobowiązany jest Wykonawca  
i podwykonawcy, a także inne osoby wykonujące prace objęte przedmiotem Umowy na innej 
podstawie niż stosunek pracy podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany poinformować powyżej wskazane osoby o powyższych obowiązkach  
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i gwarantuje wobec Zamawiającego ich przestrzeganie oraz ponosi wobec Zamawiającego pełną 
odpowiedzialność za ich realizację, jak za działania własne.  

10. Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie kamery na terenie zakładu realizującego naprawę 
wagonów, która zostanie usunięta na koszt Zamawiającego po dokonaniu odbioru przedmiotu 
zamówienia. W tym zakresie po zawarciu umowy Strony zawrą odpowiednie porozumienie w 
zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji lub przekazania do wyspecjalizowanego podmiotu 
wszelkich śmieci, zabrudzeń zbędnych elementów wagonów (w tym mebli tapicerowanych) – w 
ramach wynagrodzenia przewidzianego umową.  
 

§3 
Terminy realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z następującymi terminami:  
  a) termin rozpoczęcia realizacji Umowy - niezwłocznie po podpisaniu Umowy;  

 b) termin odbioru częściowego - częściowe odbiory przedmiotu umowy nastąpią po 
zakończeniu następujących części wykonania przedmiotu umowy. 
 c) zakończenie realizacji Umowy – najpóźniej do 30.11.2022r. 

2. Za termin zakończenia przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru 
końcowego  wskazany w bezusterkowym protokole odbioru końcowego, podpisanym przez obie 
Strony Umowy.  

3. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie 
pierwotnego terminu zakończenia prac remontowych leży po stronie Zamawiającego, powodowane 
jest działaniem siły wyższej lub gdy wystąpiły okoliczności wskazane  
w Zapytaniu ofertowym dotyczące możliwości zmiany Umowy.  

4. Wszystkie uzgodnienia między Stronami, dotyczące niewielkich zmian w zakresie prac 
remontowych wagonów nie mogą mieć wpływu na ostateczny termin realizacji całego przedmiotu 
Umowy, określony w ust. 1 lit. d).  

 
§ 4 

Odbiór przedmiotu Umowy 
1. W ramach inwestycji planuje się przeprowadzanie:  
a) odbiorów częściowych – odbiór częściowy przewiduje się po wykonaniu poszczególnych części prac. 
Odbiory częściowe mogą być dokonywane równolegle. 
b) odbioru końcowego – w ramach odbioru końcowego przewiduje się przeprowadzenie odbioru całości 
wykonanych prac remontowo-konserwatorskich, objętych przedmiotem zamówienia, po dostarczeniu 
wagonów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, o którym mowa w §2 oraz dokumentacji 
określonej w ust. … . Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest dokonanie odbiorów częściowych 
bez uwag. 
2. Czynności odbioru będą polegały na: 

a) weryfikacji zgodności wykonanych prac ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

określonym Umową;  

b) weryfikacji kompletności i zgodności z Umową wszystkich dokumentów złożonych przez 

Wykonawcę. 

3. Całkowita naprawa wagonów zostanie uznana za zakończoną po przeprowadzeniu pozytywnych 
prób na poszczególnych etapach naprawy potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że odmowa podpisania przez którąkolwiek ze Stron protokołu 
(częściowego lub końcowego) skutkuje niedokonaniem odbioru. 

5. W odbiorze uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, zwani dalej Komisją.  
6. Komisja ta będzie składała się z : 
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Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do odbioru jest ...…………………………….. , tel ........., 
email. .................. 
Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do odbioru jest ………………………………………, tel 
................., email. .............. . 
Zmiana powyższych osób lub ich danych kontaktowych nie wymaga zmiany Umowy i jest skuteczna 
z chwilą poinformowania drugiej strony o dokonanej zmianie. 

7. Do odbiorów częściowych i odbioru końcowego mają zastosowanie postanowienia niniejszego 
paragrafu. 

8. Odbiór zostanie dokonany w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wykonania przez Wykonawcę 
zakończenia danego etapu. O gotowości do odbioru Wykonawca jest obowiązany zawiadomić 
Zamawiającego w terminie umożliwiającym mu dokonanie odbioru. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o gotowości do odbioru w formie pisemnej  
i elektronicznej. Zamawiający potwierdzi fakt doręczenia zawiadomienia w formie elektronicznej. 
Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

9. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania danej części przedmiotu umowy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostanie stwierdzone, że dana część przedmiotu 
umowy, nie osiągnęła gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, stwierdzenia ich 
istotnych usterek lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, 
Zamawiający może odmówić dokonania odbioru. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający 
może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu na odbiór prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. 

13. Z czynności odbioru danej części przedmiotu Umowy, sporządza się protokół, który powinien 
zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. 

14. Zamawiający może podjąć decyzję o odroczeniu złożenia oświadczenia o przyjęciu wykonanych prac 
konserwatorskich do czasu usunięcia wad i usterek, jeżeli  
w czasie odbioru ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

15. Odbiór części przedmiotu Umowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez 
Zamawiającego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich 
wad stwierdzonych w tym odbiorze. 

16. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku poszczególnych odbiorów, jak też informacje o pracach 
zaniechanych, terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy poszczególnych 
odbiorach, a także oszacowanie wartości prac celem usunięcia wad przedmiotu Umowy.  

17. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem częściowym oraz końcowym próby  
i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego nie później 
niż na 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń. 

18. Usterki, wady lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy ujawnione w toku odbioru 
końcowego zostanie przez Wykonawcę usunięte, a cała procedura odbioru zostanie powtórzona. 
Szczegółowy zakres prac oraz terminy realizacji zostaną ustalone z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

19. Jeżeli przy odbiorze prac (częściowym lub końcowym) Zamawiający uzna za konieczne dokonanie 
poprawek lub uzupełnień w wykonanej pracy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać je w ramach 
otrzymanego wynagrodzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o ile braki lub wady 
powstały wskutek wykonania przedmiotu Umowy niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy, 
stanem współczesnej wiedzy technicznej lub obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy wykaz 
niezbędnych poprawek lub uzupełnień oraz termin ich ostatecznego wykonania Strony określą w 
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protokole zdawczo-odbiorczym dotyczącym częściowego lub ostatecznego wykonania przedmiotu 
Umowy. Procedura odbioru zostanie powtórzona do czasu odbioru bezusterkowego i bez uwag.  

20. Jeżeli w trakcie czynności odbioru (częściowego lub końcowego) lub po dokonaniu odbioru  
w przypadku wad, których stwierdzenie nie było możliwe podczas odbioru, zostaną stwierdzone 
wady, to Zamawiającemu przysługują według własnego wyboru następujące uprawnienia:  

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, to może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad 
przez Wykonawcę na jego koszt;  

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  
- Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, 

proporcjonalnie w stosunku do utraconej wartości; albo  

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – 

Zamawiający może według własnego wyboru rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub 

zażądać wykonania przedmiotu dotkniętego wadą po raz drugi na koszt Wykonawcy.  

21. Kwota wynagrodzenia określona w Umowie w § 7 ust. 1 ulegnie zmniejszeniu o wartość robót 
faktycznie niewykonanych lub nieodebranych.  

22. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę: 
a) pełnej dokumentacji technicznej dopuszczającej wagony do eksploatacji i jazdy, 
b)  kart gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawcę na okres gwarancji. Cała 

dokumentacja, o której mowa wyżej powinna być sporządzona w języku polskim. 
23. Warunkiem dokonania odbioru końcowego będzie pozytywne zakwalifikowanie na podstawie 

przedstawienia Zamawiającemu:  
a) wymaganej dokumentacji powykonawczej (po naprawczej), z taką uwagą, że wartości 

parametrów i wyniki badań odpowiadają wartościom dopuszczalnym określonym w 
niniejszych wymaganiach, załączonej dokumentacji, wskazanych normach lub wartościom 
ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego w toku naprawy;  

b) wykazu części zregenerowanych i naprawionych z podaniem ich ilości,  
c) wykazu części nowych z podaniem ich ilości;  
d) protokołu zdawczego wymienionych części z jednoczesnym przekazaniem Zamawiającemu 

części zdemontowanych. 
24. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pełnej dokumentacji (technologicznej, technicznej) 

wykonanych prac konserwatorsko-restauratorskich (w formie elektronicznej i papierowej). 
Wykonawca niniejszym udziela na rzecz Zamawiającego niewyłącznej, ogólnoświatowej, na 25 lat 
(przy czym jej ewentualne wypowiedzenie może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 5 lat oraz z 
zachowaniem 5 letniego okresu wypowiedzenia) licencji do dokumentacji technicznej i  
technologicznej wykonanych prac w pełnym zakresie do celów konserwatorsko-restauratorskich, 
naprawczych, utrzymaniowych oraz przy kolejnych pracach, z możliwością udzielenia dalszej licencji 
innym podmiotom świadczącym usługi dla Zamawiającego, wyłącznie w odniesieniu do pojazdu 
będącego przedmiotem niniejszej Umowy, na następujących polach eksploatacji:  
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu katalog 
wszystkich podzespołów, elementów i części zamiennych wraz z wykazem producentów, rysunkami 
itp. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji jest zawarte w wynagrodzeniu,  
o którym mowa w § 7 Umowy. 
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25. Przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań i prób technicznych 
potwierdzających prawidłowo wykonany proces naprawy np. kontrola powłoki lakierniczej 
prawidłowe funkcjonowanie zamontowanych nowych i odnowionych części oraz podzespołów. 

26. Podstawą do uznania prac za prawidłowo wykonane będzie potwierdzenie przez Zamawiającego  
protokołu odbiorczego. Za wprowadzenie w błąd Zamawiającego lub jego przedstawiciela pełną 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który w ww. przypadku każdą niezgodność usunie na własny 
koszt, zgodnie z sugestią Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia 
przedstawicielom Zamawiającego wszelkiej niezbędnej dokumentacji technicznej i technologicznej 
niezbędnej do oceny prawidłowości wykonania prac. 

27. W trakcie przeprowadzania naprawy, interesy Zamawiającego reprezentowane będą przez 
upoważnione osoby, w szczególności przez wyznaczonego komisarza odbiorczego  oraz osobę 
kierującą pracami ze strony Zamawiającego posiadającą kompetencje opisane w art. 37a ustawy o 
ochronie zabytków. Osoby te mają prawo wstępu na teren zakładu Wykonawcy (lub jego 
podwykonawców) w celu kontroli procesu naprawy. W szczególności osoby te mają prawo 
przeprowadzać wyrywkową kontrolę jakości wykonywanych prac. Cały proces uczestnictwa tych 
osób oraz sposób przeprowadzania kontroli musi odbywać się zgodnie z wymogami zakładu 
naprawczego Wykonawcy (podwykonawcy).  

28. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania przez komisarza odbiorczego inspekcji i 
kontroli prac wykonanych przez Wykonawcę.  

29. W przypadku wymiany lub naprawy podzespołów i zespołów przez Podwykonawcę Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca przedstawił wyniki badań, dokumenty, certyfikaty  
i gwarancje.  

30. Podstawą do uznania  naprawy za wykonaną jest zgodność wszystkich parametrów zespołów, 
podzespołów i części naprawianych wagonów z parametrami określonymi  w dokumentacji 
konstrukcyjnej i naprawczej oraz przepisach i normach.  

 
§ 5 

Harmonogram 
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac objętych niniejszą Umową zgodnie z terminami 

określonymi w § 3 ust. 1 oraz z Harmonogramem prac sporządzonym przez Wykonawcę w terminie 
14 dni od dnia zawarcia Umowy obejmującym podział w §3 ust. 1 lit. b) oraz wartość 
poszczególnych etapów. Harmonogram prac powinien określać etapy poszczególnych prac 
podlegające odbiorom oraz wartość każdego etapu. Harmonogram wymaga zaakceptowania przez 
Zamawiającego. 

2. Odbiór końcowy powinien być dokonany w terminie określonym w §3 ust. 1 lit. d). 
3. Wykonawca ma obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o możliwym 

niedotrzymaniu terminu zakończenia prac remontowo-konserwatorskich, z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.  

 
§ 6 

Osoby odpowiedzialne za realizację postanowień Umowy 
1. Jako Kierownicy Projektu w zakresie realizacji przedmiotu Umowy zostali wyznaczeni:  
1. ze strony Zamawiającego:   

…………………………………………………………, tel. ....................., email .......................... 
 oraz 
…………………………………………………………, tel. ....................., email .......................... - jako osoba, o której mowa 
w art. 37 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

2. ze strony Wykonawcy:  
………………………………………………………….., tel. ......................, email ........................ 
Zmiana w/w osób nie wymaga zmiany umowy i jest skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony o 
dokonanej zmianie.  
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2. Strony zobowiązują się do bieżącej współpracy przy wykonywaniu Umowy oraz oświadczają, że są 
świadome wagi należytej realizacji ciążącego na nich obowiązku współdziałania przy wykonywaniu 
Umowy dla jej prawidłowej realizacji. Realizując ten obowiązek Strony: 

a) upoważniają Kierowników Projektu, o których mowa w ust. 1 do dokonywania wszystkich 
bieżących ustaleń dotyczących wykonania Umowy, 

b) ustalają, że osoby wskazane w ust. 1 są odpowiedzialne za dokonywanie wszelkich ustaleń 
związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy od strony technologicznej, 

c) zapewniają, że Kierownicy Projektu jako osoby reprezentujące stronę biznesową projektu 
jakim jest wykonanie Umowy, będą współpracowali ściśle z osobami odpowiadającymi za 
realizację umowy od strony technologicznej, 

d) ustalają, że najbardziej skutecznym i wydajnym sposobem przekazywania informacji, a 
także podejmowania decyzji jest bezpośrednia rozmowa, a wiadomości wysyłane drogą 
elektroniczną w miarę możliwości będą zawierały już potwierdzenie/doprecyzowanie 
dokonanych ustaleń, 

e) osoby wskazane w ust. 1 będą dostępne, dyspozycyjne, responsywne i decyzyjne, 
f) zapewnią, że w kluczowe decyzje dotyczące wykonania Umowy będą w miarę możliwości 

zapadały na spotkaniach przy fizycznej obecności osób wskazanych w ust. 1, 
g) będą dążyły, aby koordynacja pracy osób wskazanych w ust. 1 oraz ich komunikacja 

opierała się na celu, którym jest należyte i terminowe wykonanie Umowy, 
h) wyznaczą osoby, które będą pełniły funkcje wskazane w ust. 1, mające odpowiednie 

doświadczenie i kompetencje, 
i) dołożą wszelkich starań, aby zmienić osoby wskazane w ust. 1 jeżeli druga Strona wskaże 

wobec nich uzasadnione zarzuty dotyczące braku współdziałania, doświadczenia lub 
kompetencji. 

3. Strony będą się informowały o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację Umowy lub 
ewentualne utrudnienia w jej realizacji zgodnie z zamierzeniami. 

 
 

§ 7 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1.      Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu Umowy ustala się na kwotę   
ryczałtową ………………. zł brutto (słownie zł: …………………………………………. złotych …./100),  

2.      W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 mieści się wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, 
o której mowa w §4 ust. 25 lit. b)  
i korzystania z utworów na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera podatek VAT zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.  

4. Płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1: 
a) Zaliczka w wysokości 20% kwoty wskazanej w ust. 1  w terminie 14 dni od dnia zawarcia 
Umowy.  
b) płatności częściowe po dokonaniu odbiorów częściowych zgodnych z Harmonogramem 
prac. Postawą płatności jest podpisanie protokołu częściowego bez uwag przez 
Zamawiającego 

 c) Płatność końcowa w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi  po 
otrzymaniu przez Zamawiającego faktury końcowej. Podstawą do jej wystawienia  jest protokół 
odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie bez uwag i zastrzeżeń  całości przedmiotu 
umowy wraz z dokumentacją określoną w Umowie oraz  dostarczeniem do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 2.  Odbiorowi będzie podlegała całość zadania 
objętego Umową oraz  dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 2., 
a także  dowody zapłaty wszystkim podwykonawcom za zrealizowane przez nich części  zamówienia. 
Podpisanie protokołów częściowych bez uwag i usterek nie  oznacza realizacji całości zadania 
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bez uwag i usterek uprawniająca  Wykonawcę do otrzymania płatności końcowej - odbiorowi 
będzie podlegała  całość zadania objętego Umową. Nienależyte wykonanie poszczególnych 
 etapów stwierdzone na etapie odbioru końcowego, w zakresie w jakim nie  zostanie 
naprawione przez Wykonawcę, uprawnia Zamawiającego do żądania  zwrotu płatności 
określonych w lit. a. i b. powyżej mających charakter zaliczki. 

5. Za wyjątkiem płatności określonej w ust. 4 lit. a) zapłata należności będzie dokonywana przelewem 
na rachunek Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty  doręczonej 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia 
rachunku Zamawiającego.  

6. W przypadku zwłoki z zapłatą należności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki  
w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że 
zdanie pierwsze nie dotyczy sytuacji kiedy przekroczenie terminu płatności nastąpi z powodu 
nieotrzymania środków od Instytucji Zarządzającej. 

7. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i jest uprawniony 
do otrzymywania faktury VAT. 

 

§ 8 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji na wykonane prace remontowo-konserwatorskie 
liczonej od dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru, natomiast na 
zastosowane materiały i części Wykonawca udziela gwarancji na okresy wynikające z kart 
gwarancyjnych poszczególnych producentów materiałów i części.  

2. Strony niniejszym wydłużają ustawowy okres rękojmi w stosunku do prac remontowo-
konserwatorskich na czas trwania okresu gwarancji zgodnie z ust. 1 powyżej.  

3. Wszelkie wady i usterki w okresie gwarancji będą według wyboru Zamawiającego usuwane lub 
naprawiane bezpłatnie przez Wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego, pod rygorem określonym w § 11 niniejszej umowy.  

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji po upływie terminu 
określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomienie o wadzie lub usterce zostało przesłane do Wykonawcy 
przed upływem okresu gwarancji.  

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych wad/i lub usterek na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, w przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia wad/i lub usterek, o którym 
mowa w ust. 3 powyżej, lub nieodpowiedniego ich usunięcia, bez utraty prawa do gwarancji i 
rękojmi. 

6. Wykonawca w okresie gwarancyjnym ponosi pełną odpowiedzialność za wady i uszkodzenia 
wagonów oraz następstwa tych uszkodzeń (w tym stwierdzone w toku przeglądów 
utrzymaniowych i przeglądów doraźnych, do naprawy których zobowiązany jest Wykonawca w 
ramach gwarancji). 

7. Jeżeli w okresie gwarancji zespół, podzespół lub element, który został zamontowany w trakcie 
naprawy ulegnie awarii (uszkodzenie pojazdu i jego zespołów, nie będące wynikiem działania aktów 
wandalizmu, osób trzecich, siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia 
zdarzenie, czy też niewłaściwej eksploatacji), Wykonawca na własny koszt dokona jego wymiany na 
fabrycznie nowy, wolny od wad.  

8. Wady i uszkodzenia Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni roboczych – przedłużenie terminu naprawy jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego. W przypadku zwłoki w usunięciu wady lub uszkodzenia, Zamawiający będzie 
naliczał kary umowne według zasad określonych w § 11 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy. Dniem 
powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o wadzie lub uszkodzeniu pojazdu jest dzień wysłania 
przez Zamawiającego reklamacji na adres…………….… lub na email ……………… co jest jednoznaczne 
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z rozpoczęciem procesu reklamacyjnego. Jeżeli Zamawiający wyśle reklamację e-mailem w dniu 
wolnym od pracy, dniem powzięcia wiadomości jest następny dzień roboczy.  

9. Zamawiający składa reklamację w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na wskazany przez 
Wykonawcę adres mailowy.  

10. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji polega na usunięciu przez Wykonawcę, na jego 
koszt wad/uszkodzeń powstałych w okresie gwarancji lub pokryciu przez Wykonawcę kosztów 
poniesionych przez Zamawiającego z tytułu usunięcia wad lub uszkodzeń we własnym zakresie lub 
pokryciu kosztów wynikających ze zlecenia wykonania naprawy pojazdu przez osoby trzecie. 
W przypadku wystąpienia wad/uszkodzeń niemożliwych do usunięcia/naprawy, Wykonawca  
wymieni uszkodzony zespół/podzespół na nowy. 

11. Koszty transportu pojazdu do naprawy gwarancyjnej w przypadku, gdy wykonanie naprawy 
w miejscu wystąpienia usterki okaże się niemożliwe, z miejsca uszkodzenia do miejsca wskazanego 
przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy wykonanie naprawy możliwe będzie 
jedynie w warunkach warsztatowych Wykonawcy, Wykonawca pokrywa koszty przejazdu tam 
i z powrotem do Zamawiającego. 

12. Wykonywanie naprawy gwarancyjnej potwierdza się protokołem naprawy, który Wykonawca jest 
obowiązany wystawić w czytelny sposób dla Zamawiającego. Zamawiający potwierdza czas 
zakończenia naprawy. Protokół naprawy gwarancyjnej winien określać opis usuniętych 
nieprawidłowości oraz datę zakończenia naprawy. Zakończenie naprawy gwarancyjnej następuje 
w chwili obustronnego podpisania protokołu usunięcia wady/usterki. 

13. W przypadku braku podpisu przedstawiciela Zamawiającego protokół zakończenia naprawy uznaje 
się za nieważny, a naprawę reklamacyjną za nie zakończoną.  

14. Każda naprawa reklamacyjna wykonywana u Zamawiającego powinna być wykonana w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku wykonywania naprawy u Wykonawcy, każda 
naprawa musi zostać odebrana przez przedstawiciela Zamawiającego  
i potwierdzona odpowiednim protokołem. 

15. Wykonawca ma prawo podważyć zasadność reklamacji, gdy uszkodzenie pojazdu lub jego części 
w okresie gwarancyjnym nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na skutek 
niewłaściwego utrzymania lub konserwacji, działania osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności lub z powodu wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku, Wykonawca na 
własny koszt ma obowiązek przedstawienia ekspertyzy technicznej sporządzonej przez niezależną 
jednostkę opiniującą posiadającą odpowiednich specjalistów z danej dziedziny. 

16. Czas, w którym zabytkowy tabor znajdował się w naprawie gwarancyjnej przedłuża okres gwarancji. 
17. Wykonawca dokona trwałego znakowania lub plombowania zespołów, podzespołów i części 

pojazdu podlegających oznakowaniu, w sposób pozwalający na ich identyfikację. 
 

§ 9 
Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Strony mogą naliczać kary 
umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:  
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 

0,01% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od 
terminu określonego w ofercie Wykonawcy;  

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, za które 
ponosi on odpowiedzialność w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad danej części 
zamówienia;  

3) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1;  

4) w wysokości: 
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a)  3.000 zł w przypadku naruszenia obowiązków spoczywających na Wykonawcy na mocy 
§14, 

b) 2.000 zł za każdy przypadek naruszenia zobowiązań określonych w  §2 Umowy, 
c) 10.000 zł w przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w §8 Umowy. 

3. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

4. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych z należnościami przysługującymi 
Wykonawcy. Maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 
150% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy. 

5. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy Zamawiający, poza karami umownymi, ma 
możliwość obciążenia Wykonawcy pełnymi kosztami dostarczenia wagonów z miejsca realizacji 
przedmiotu umowy do stacji Toruń Kluczyki.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach: 
1) za zwłokę w udostępnieniu przedmiotu umowy Zamawiającego 150 zł za każdy dzień 

zwłoki, 
2)  za nieuzasadnioną odmowę odbiorów częściowych lub odbioru końcowego (również brak 

stawiennictwa na terminie odbioru bez uzasadnienia) Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 150 zł za każdy dzień opóźnienia  
w odbiorze, 

3) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących wyłącznie 
po stronie Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto. 

7. Za wyjątkiem szkody wyrządzonej Wykonawcy umyślnie, odpowiedzialność Zamawiającego  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz deliktu jest ograniczona do 
wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w §7 ust. 1 Umowy. 

8. Zapisy o karach umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie znajdują zastosowanie także w 
sytuacji odstąpienia od umowy. 

9. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia zapłaty odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 
11. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku 

braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, termin zapłaty kar 
wynosi 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.  

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przez niego zobowiązań, w tym w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zobowiązuje się pokryć w całości roszczenia 
skierowane z tego tytułu przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie, w tym instytucję 
finansującą. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje 
się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, przy czym Strony wyłączają zwolnienie się Wykonawcy z 
odpowiedzialności na podstawie art. 429 k.c. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 
powstałe w trakcie realizacji Umowy w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy lub osób, za 
które ponosi odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich 
roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Zamawiającemu, a wynikających z działania lub 
zaniechania Wykonawcy lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.  

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 
bezpieczeństwa w czasie wykonywania przedmiotu Umowy. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe 
w trakcie realizacji Umowy.  

 
§ 11 
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Rozwiązanie Umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy przed końcem okresu jej 

obowiązywania, jeżeli jest to podyktowane istotnym interesem prawnym, ekonomicznym, 
społecznym, gospodarczym lub finansowym Zamawiającego, z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia. Prace wykonane do momentu wypowiedzenia Umowy zostaną rozliczone 
wg stanu zaawansowania. Wykonawcy nie będą przysługiwały inne roszczenia finansowe w 
stosunku do Zamawiającego.  

2. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych Umową lub przepisami, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w szczególności jeżeli Wykonawca: 

a) wykonuje zobowiązania wchodzące w zakres przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób 
sprzeczny z Umową lub niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do 
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie 
wywiązuje się należycie z Umowy, 

b) tak dalece opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu Umowy, że istnieje uzasadniona obawa, 
iż nie wykona go w terminie i pomimo wezwania do wykonania i wyznaczenia mu w tym 
celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z Umowy. 

3. W przypadku częściowego niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie części niewykonanej lub nienależycie wykonanej. 
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne  
w stosunku do poprawnie wykonanego przedmiotu Umowy, a Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z częściowego niewykonania lub częściowego 
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w terminie 30 dni od powzięcia 
informacji o zdarzeniach uzasadniających prawo do odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

5. Odstąpienie od Umowy nie wywołuje skutków w zakresie obowiązywania zapisów Umowy  
w zakresie gwarancji, kar umownych oraz powierzenia wykonania robót innemu wykonawcy na 
koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  
w terminie 7 dni protokół inwentaryzacji prac remontowych w toku na dzień odstąpienia oraz:  

a) niezwłocznie zabezpieczy wagony w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, 
która spowodowała odstąpienie, 

b)  Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru prac remontowych  
w toku i zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada.  

7. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
obowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych prac remontowych i do zapłaty wynagrodzenia 
za dokonane naprawy. 

8. W przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, o których 
mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie tej części innemu 
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie 
służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie 
wykonane zobowiązania do dnia odstąpienia od Umowy bez naliczania kar umownych i bez prawa 
Wykonawcy do odszkodowania. 

 
§ 12 
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Zdarzenia niezależne od woli Stron 
 
 

§ 13 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje, że dokona się zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności w następujących przypadkach i zakresie:  
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: 

a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach; 
b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie 
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
itp.; 
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego wystąpi sytuacja, że Wykonawca w okresie przewidzianym na realizację 
zamówienia nie mógł prowadzić robót związanych z przedmiotem zamówienia i w związku z tym 
wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia. Czas, o który wydłużony 
zostanie umowny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy od czasu, przez który 
Wykonawca nie mógł prowadzić robót związanych z realizacją zamówienia; 
d) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiana 
sposobu wykonania przedmiotu umowy będzie konieczna po weryfikacji wykonanego projektu; 
e) konieczne okażą się dodatkowe uzgodnienia, pozwolenia lub zgłoszenia związane z 
zamówieniem, 
f) wystąpi siła wyższa, mająca istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 
g)  inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 
prowadzenia robót. 

2) zmiany osobowe: 
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby 
legitymujące się takimi samymi uprawnieniami i doświadczeniem jak określone w Zapytaniu 
ofertowym, 
b) *zmiany podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na 
innych podwykonawców z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców kwalifikacji i 
doświadczenia, określonych w Zapytaniu ofertowym (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca 
posługuje się potencjałem podwykonawców). 

3) pozostałe zmiany: 
a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie wykonane roboty oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł 
w związku z wynikającymi z umowy planowanymi kosztami, 
b) w następstwie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy 
niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót, 
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, jak również w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian 
będzie następstwem zmian wytycznych na podstawie których jest realizowany projekt lub 
zaleceń Instytucji Zarządzającej 
d) w przypadku zmian formalno-organizacyjnych, 
e) w przypadku ograniczenia albo nieprzyznania funduszy zewnętrznych Zamawiającemu, 
f) W przypadku ujawnienia wad ukrytych nieujawnionych w dokumentacji, których Wykonawca 
nie mógł przewidzieć przy zastosowaniu należytej staranności: 
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i.  skrócenia terminu wykonania Umowy lub przyspieszenia ukończenia wykonania usług,  
ii. obniżenia kosztu, który będzie ponosił Zamawiający na utrzymanie i konserwację pojazdu, 

iii. obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
iv. przedłużenia terminu gwarancji, 
v. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego rodzaju usługi lub 

zmiany technologii,  
vi. dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów lub wymogów właściwego 

Konserwatora Zabytków lub innych organów, 
vii. rezygnacji z części usług, 

viii. zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy będzie to uzasadnione 
technicznie lub funkcjonalnie, 

ix. zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku Strony zmienią stawkę podatku, 
dostosowując ją do zmienionej wysokości stawki podatku VAT. W przypadku zmiany 
ustawowej stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian, 

x. wydłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności nie leżących po 
stronie Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji Umowy.  

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) od lit. a) do g) termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej Strony  
o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian  
w Umowie, a jeżeli zmiana będzie miała wpływ na warunki dofinansowania lub warunki określone 
we wniosku o dofinansowanie – konieczne może być uzyskanie zgody Instytucji Zarządzającej. 
Każda zmiana, pod rygorem nieważności, zostanie wprowadzona w formie pisemnej, w formie 
aneksu do Umowy. 

 

§15 

Podwykonawcy 

§ 16 
Ochrona danych osobowych 

1. Jedynymi danymi osobowymi niezbędnymi do wykonania Umowy są dane osobowe osób ją 
realizujących z każdej ze Stron (przedstawiciele, reprezentanci etc.). Wzajemne przekazanie przez 
Strony takich danych stanowi ich ujawnienie (udostępnienie), ale w tym przypadku  
i w zakresie tych danych żadna ze Stron nie będzie decydowała o celach i środkach ujawnionych im 
danych osobowych. Dlatego też to każda ze Stron we własnym zakresie jest odpowiedzialna za 
pozyskanie zgód osób, których dane będą ujawniane jako realizujących Umowę lub 
uwierzytelnienie przetwarzania przekazywanych danych osobowych na innej podstawie prawnej 
wskazanej przez RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 
r., Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) lub Ustawę z dnia 10 maja 2018 roku  
o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781 z późn. zm.). 

2. W pozostałym zakresie, realizacja Umowy przez Wykonawcę z zasady nie wymaga dostępu do 
danych osobowych Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie prawidłowo wykonać 
niniejszą Umowę bez takiego dostępu. Jeżeli taki dostęp okaże się konieczny  
i  któraś ze stron będzie przetwarzała dane w imieniu i na rzecz drugiej Strony, Strony zawrą 
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odpowiednią umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych według wzoru 
przedstawionego przez Zamawiającego. 

3. Każda ze Stron we własnym zakresie jest odpowiedzialna za wdrożenie takich środków technicznych 
i organizacyjnych przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, 
zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych 
o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, aby zapewnić bezpieczeństwo 
przetwarzanych przez nich danych osobowych odpowiadające temu ryzyku. 

4. Każda ze Stron we własnym zakresie jest odpowiedzialna za pozyskanie zgód osób, których dane 
będą udostępniane drugiej Stronie lub uwierzytelnienie przetwarzania na innej podstawie prawnej 
wskazanej przez RODO.  

5. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o kwestiach wynikających z art. 13 RODO.  
6. W  zakresie określonym w §2 ust. 16 Strony zawrą odrębne porozumienie dotyczące zasad 

przetwarzania danych osobowych, którego wzór przedstawi Zamawiający.  
 
 

§17 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu 
w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Zamawiający zastrzega, że istotne zmiany Umowy mające wpływ na warunki 
dofinansowania mogą być uzależnione od decyzji Instytucji Zarządzającej.  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy i jego Podwykonawców 
oraz dalszych Podwykonawców zaciągnięte z naruszeniem zasad określonych w niniejszej Umowie. 

4. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Strony zobowiązują się 
rozwiązywać w pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu 
nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał sąd powszechny miejscowo właściwy ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, 
w tym ustawa Kodeks cywilny.  

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających 
z niniejszej Umowy na osoby trzecie ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej 
formie. Przyjęcie poręczenia ze zobowiązania Zamawiającego wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia 
zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki) w rozumieniu art. 509 Kodeksu 
cywilnego.  

7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne w całości lub części, 
pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek 
z nich do zastąpienia nieważnych postanowień, postanowieniami, których moc prawna i skutek 
ekonomiczny będą najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych. 

8. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy 
z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  
w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020r. poz. 935 z późn. zm.). 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
10. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Umowy:  
1) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami. 
2) Oferta Wykonawcy 
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