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Załącznik nr 3 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Zawarta w dniu ……………………………… 2022 roku w Wałbrzychu pomiędzy: 

Grupą Regionalną GOPR – Grupa Sudecką z siedzibą w Wałbrzychu (50-411) przy ul. Poznańskiej 6, 

Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 

0000156881, REGON: 000706869, NIP: 7361039808 

 

reprezentowaną przez: …………………………………… 

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

 

a 

 

……………………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………… z 

siedzibą w ……………………, NIP: ………………………,  

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

zwanym w dalszej części umowy  „WYKONAWCĄ” 

 

Podstawę zawartej umowy stanowi przeprowadzone postępowanie przeprowadzone w trybie 

zapytania ofertowego. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego 

usług w ramach zadania pn.: „WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW STACJI 

RATOWNICZYCH GRUPY SUDECKIEJ GOPR”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z ofertą złożoną w ramach 

postępowania ofertowego, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.   

3. Wykonawca przyjmuje do opracowania wykonanie audytów energetycznych dla budynków: 

a) Stacji Ratownictwa Górskiego w Międzygórzu 

b) Stacji Ratownictwa Górskiego w Sokolcu 

zgodnie z warunkami ujętymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 

do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z osobami sprawującymi nadzór nad przebiegiem 

realizacji umowy ze strony Zamawiającego. 

5. Zamawiający w dniu podpisania umowy udostępni Wykonawcy do wglądu dokumentację 

archiwalną jaką ma w posiadaniu. 

 

 

TERMIN 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni, licząc od 

dnia zawarcia umowy.  
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2. Wykonawca przystąpi do realizacji prac niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

3. Terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy jest dzień podpisania przez 

Zamawiającego ostatecznego protokołu odbioru. 

4. Umowa wygasa po całkowitym rozliczeniu rzeczowo - finansowym przedmiotu umowy oraz po 

upływie okresu gwarancji. 

 

 

OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI UMOWY 

§3 

1. Na potrzeby związane ze sprawną realizacja przedmiotu umowy Strony wyznaczają: 

1) Zamawiający: ……………………………………………………………………………………………………… 

2) Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………  

 

 

WYNAGRODZENIE l WARUNKI PŁATNOŚCI 

§4 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie 

.................................. zł. (słownie złotych: ........................................................................). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania 

oraz wszelkich obowiązków wskazanych w umowie i nie będzie zmieniane przez cały okres jej 

obowiązywania. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wynagrodzenia. 

3. Kwota określona w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy. 

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będą protokoły odbioru dokumentacji, zatwierdzane 

oddzielnie dla każdego z budynków. 

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury. Fakturę należy wystawić na: Grupą Regionalną GOPR – Grupa Sudecka. z siedzibą 

w Wałbrzychu (50-411) przy ul. Poznańskiej 6, REGON: 000706869, NIP: 7361039808 

7. Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

8. Błędnie wystawiona faktura, nie załączenie do faktury podpisanych protokołów odbioru skutkują 

przesunięciem 30-dniowego terminu płatności, który będzie liczony od dnia dostarczenia 

poprawionych lub brakujących dokumentów lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

§5 

1. Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w umowie i określonych 

w przepisach prawa. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu i bez przesyłania 

dodatkowego wezwania, w następujących przypadkach: 

1) jeżeli nastąpi likwidacja lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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2) jeżeli Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty 

podpisania umowy, 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy 

do momentu odstąpienia od umowy, 

2) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, 

niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego, 

3) jeśli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 10 dni, 

4) Odstąpienie od umowy, określone w par. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 nie jest odstąpieniem od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do 
zapłaty kary umownej przez Zamawiającego. 

5) W razie odstąpienia od umowy na zasadach określonych w par 5 ust. 3 pkt 1, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy według stanu zaawansowania do dnia 

odstąpienia od umowy. Z przekazania zostanie sporządzony częściowy protokół przekazania, 

który będzie określał przede wszystkim rzeczowe i procentowe zaawansowanie prac i kwotę 

wynagrodzenia na dzień odstąpienia od umowy. Wykonawca może żądać zapłaty za 

wykonane prace w wysokości proporcjonalnej do wkładu pracy. Protokół odbioru częściowego 

przekazania stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

6) Jeśli strony umowy odstąpią od umowy z przyczyn leżących po ich stronie, to strona, która 

odstępuje od umowy z własnej winy zapłaci kare umowną w wysokości 50% ceny umownej 

przedmiotu odbioru.  

7) Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

 

 

CZYNNOŚCI ODBIOROWE 

§6 

1. Po wykonaniu każdego audytu energetycznego stanowiącego przedmiot odbioru Wykonawca 

zawiadomi pisemnie Zamawiającego oraz przekaże przedmiot odbioru do siedziby  

Zamawiającego.  Z przekazania każdego audytu zostanie sporządzony  protokół przekazania. 

2. Przedmiot odbioru zostanie sprawdzony przez Zamawiającego w  okresie do 10 dni roboczych. 

Jeżeli podczas sprawdzenia stwierdzi się wady, to Wykonawca jest zobligowany do poprawy 

przedmiotu odbioru i dostarczeniu poprawionego w ciągu 5 dni roboczych od przekazania mu 

informacji o stwierdzonych wadach. 

3. W ramach przekazywania przedmiotu odbioru Wykonawca, na życzenie Zamawiającego, 

przedstawi Zamawiającemu przyjęte rozwiązania, na spotkaniu zorganizowanym przez 

Zamawiającego.  
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GWARANCJA 

§ 7 

1. Wykonawca udziela na opracowane dokumenty 36 miesięcznej gwarancji co do poprawności 

opracowanych audytów, ich zgodności z określonymi wymaganiami i potrzebami Zamawiającego, 

liczonej od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych w okresie gwarancji wadach 
w terminie 21 dni od dnia ich ujawnienia. 

3. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do wprowadzenia wymaganych poprawek 
i uzupełnień w terminie 5 dni od wezwania przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub 
pisemnej. 

4. Wykonanie przez Wykonawcę obowiązków z tytułu gwarancji jest nieodpłatne. 

 

 

KARY UMOWNE 

§8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 10% ceny umownej określonej   w  § 4 ust. 1    za każdy dzień zwłoki w razie nie wykonania prac 

w ustalonym terminie z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

2) 50% ceny umownej określonej   w  § 4 ust. 1 w sytuacji opisanej w par. 5 ust. 3 pkt 3 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych do pełnej wysokości z wystawianej przez 

Wykonawcę faktury końcowej. W przypadku nie wystawienia faktury, zapłata kar umownych 

nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.  

3. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte 

w terminie określonym w § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 3, terminie wskazanym przez Zamawiającego na 

usunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego 

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad lub usterek. Zastępcze 

usunięcie wad nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.  

 

 

PRAWA AUTORSKIE 

§9 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki prac, 

przygotowane w ramach niniejszej umowy będą oryginalne bez niedozwolonych zapożyczeń 

z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w 

 szczególności praw autorskich innych osób. 

2. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać w pełni majątkowe prawa autorskie 

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 poz.1231) do wyników 

prac, o których mowa w ust. 1 w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób 

trzecich, w szczególności praw autorskich innych osób. 

3. Po bezusterkowym protokolarnym odbiorze przedmiotu odbioru, na Zamawiającego przechodzi 

nieodpłatnie i na czas nieokreślony całość majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których 

mowa w ust. 1 przygotowanych przez Wykonawcę w zakresie działań określonych §1 umowy. 

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których mowa w ust. 3 obejmuje 

wszystkie znane w chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji, a w szczególności: 

• utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, 
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• wystawianie, lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, 

• wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio - 

wizualnych i komputerowych, 

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

opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie 

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

• publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej 

przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne 

nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową 

(sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem 

na tworzenie i nadawanie kompilacji. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonanie zależnych praw 

autorskich do przedmiotu umowy. 

 

 

ZAWIADOMIENIA 

§10 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą 

umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. 

Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub 

listem poleconym. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze 

stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca siedziby lub 

numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca siedziby lub numeru telefaksu, 

zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu, strony uznają za 

doręczone.  

3. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 

Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi, z zastrzeżeniem 

ust. 2.  

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym 

w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

2. Strony zobowiązują się interpretować postanowienia niniejszej umowy w sposób zmierzający do 

zapewnienia partnerskiej współpracy między nimi. Spory powstałe   w związku z niniejszą umową 

będą rozstrzygane przez Strony przede wszystkim w drodze polubownej.  

3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory powstałe 

w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy z uwagi na 

siedzibę Zamawiającego. 

4. Do celów interpretacji obowiązuje następująca hierarchia dokumentów: 

1) umowa, 

2) specyfikacja warunków zamówienia, 
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3) oferta Wykonawcy, 

5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

§12 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Oferta Wykonawcy  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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