
Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa 

…………………………………………………………………………………………………... 

Siedziba 

…………………………………………………………………………………………………... 

Nr telefonu/faks 

…………………………………………………………………………………………………... 

Nr konta bankowego 

…………………………………………………………………………………………………... 

Nr NIP 

…………………………………………………………………………………………………... 

Nr REGON 

…………………………………………………………………………………………………... 

Dane dotyczące Zamawiającego 

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o. w restrukturyzacji 

ul. Słowackiego 2, Września 62-300 

Zobowiązania Wykonawcy 

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia: Wykonanie aktualizacji audytu 

energetycznego dla „Szpitala Powiatowe we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji za 

następującą cenę: 

 

Cena netto  ……………………………………………………………….. zł 

Podatek VAT …………………………………………………………….. zł 

Cena brutto ……………………………………………………………...... zł 

(słownie:  ……………………………………………………………………………………. zł) 

 

1. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczam/my, że posiadam/my wszelkie niezbędne uprawnienia w zakresie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Oświadczam/my, że akceptuję/my proponowany przez Zamawiającego projekt umowy. 

4. Oświadczam/my, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do 

zawarcia umowy, we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i 

ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i 

uznaję/my się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

 



6. Usługę wykonam/my sami / przy udziale podwykonawcy (niepotrzebne skreślić): 

Podwykonawca zrealizuje następującą część zamówienia na usługę: 

………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa, adres podwykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

7. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.*
 

1) 
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1).  

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

8. Załącznikami do oferty są: 

1) ………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………… 

 

 

…………………..…………………, dnia ……………………… 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

(podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

ANKIETA DO OBOWIĄZKOWEGO AUDYTU ENERGETYCZNEGO 

PRZEDSIĘBIORSTWA –  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dane przedsiębiorstwa 

Nazwa „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji 

Adres ul. Słowackiego 2, 62-300 Września 

Telefon 61 43 70 590 

E-mail sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl 

NIP 789-16-92-746 

KRS 0000290122 

Osoba kontaktowa 

Imię i nazwisko Marian Janiak 

Stanowisko Kierownik 

Departament/wydział/dział Sekcja techniczna 

Telefon 508 019 665 

E-mail mjaniak@szpitalwrzesnia.home.pl 

Ogólne informacje o przedsiębiorstwie 

Ogólna charakterystyka prowadzonej 

działalności 

Działalność lecznicza 

Rodzaj wytwarzanych 

produktów/świadczonych usług 

Usługi medyczne 

Skala działalności Szpital powiatowy 

Liczba oddziałów wg lokalizacji 1 

Wielkość zatrudnienia  550 pracowników 

Czy przedsiębiorstwo podlega prawu 

zamówień publicznych? 

Tak 
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Gospodarka energetyczna przedsiębiorstwa 

Rodzaj zużywanych mediów energetycznych 

i ich roczne zużycie wg rodzaju 

 energia elektryczna – ok. 1700 MWh 
 gaz ziemny – 1 m

3 

 ciepło sieciowe – ok. 8000 GJ 

 olej napędowy – ok. 22 000 l 

Czy kiedykolwiek sporządzano audyt 

energetycznych całego przedsiębiorstwa 

bądź jego części? 

Tak, w 2017 r. 

Czy przedsiębiorstwo posiada własne źródła 

ciepła/wytwórcze energii elektrycznej? 

Tak – agregat prądotwórczy 

Budynki / Zespoły budynków 

Ilość, rodzaj i powierzchnie użytkowe 

budynków 

 szpital (budynki A i B – 4850,75 m
2
, C – 

1447,1 m
2
, D – 7434,5 m

2
) 

 przychodnia z administracją – 1404,5 m
2
 

 archiwum – 428 m
2
 

 rezonans magnetyczny – 118 m
2
 

 budynek gazów medycznych – 95,2 m
2
 

 budynek agregatu prądotwórczego – 

101,70 m
2
 

 kontenerowa stacja transformatorowa SN 

z rozdzielnią NN – 23,3 m
2
 

Ilość budynków poddanych 

termomodernizacji 

 szpital (budynki A, B) 

 archiwum 

 rezonans magnetyczny 

Budynek szpitala D został wybudowany i 

oddany do użytku w 2015r. 

Budynek szpitala C został gruntownie 

przebudowany i oddany do użytku w 2015 r. 

Rodzaj stosowanych instalacji grzewczych w 

odniesieniu do poszczególnych budynków 

W budynkach szpitala (A, B, C, D), 

archiwum, rezonansu oraz przychodni 

zastosowano ogrzewanie wodne zasilane 

poprzez węzły cieplne z m.s.c./kotłowni 

własnej (źródła rezerwowane), ponadto w 

budynkach D i C przygotowanie parametrów 

użytkowych powietrza odbywa się w 

centralach wentylacyjnych. W budynku 

gazów medycznych – ogrzewanie 



elektryczne. 

Rodzaj stosowanych instalacji chłodniczych 

w odniesieniu do poszczególnych budynków 

W budynku D i C częściowo stosowany jest 

układ chłodzenia zasilany z agregatu wody 

lodowej poprzez centrale wentylacyjne. 

W spółce zainstalowano również układy 

chłodzenia typu SPLIT – 16 szt. 

Instalacje przemysłowe 

Ilość odbiorników zużywających energię 

elektryczną o mocy zainstalowanej powyżej 

5 kW (rząd wielkości) 

Ponad 100 

Krótka charakterystyka instalacji mających 

znaczący wpływ na zużycie energii 

Znaczna część energii wykorzystywana jest 

na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 

Ponadto duży wpływ na zużycie energii 

mają: 

 centralna sterylizatornia, 

 dźwigi towarowo – osobowe, 

 urządzenia diagnostyczne (tomograf, 

rezonans, aparaty RTG itp.), 

 urządzenia do wytwarzania gazów 

medycznych (generator tlenu, sprężarki 

powietrza, generatory próżni). 

Transport 

Rodzaje i ilość używanych pojazdów wg 

rodzaju (samochody osobowe, samochody 

ciężarowe, wózki widłowe, inne) 

Szpital posiada 4 własne pojazdy – 

ambulanse, w tym jeden wyłączony z 

użytkowania 

Pozostałe 

Oczekiwania dotyczące audytu 

energetycznego przedsiębiorstwa (spełnienie 

ustawowego obowiązku / pozostałe cele 

niewymienione w ustawie) 

Spełnienie obowiązku ustawowego 

Czy w perspektywie kolejnych 2 lat 

planowane są jakiekolwiek modernizacje, 

których celem jest zmniejszenie ilości 

zużywanej energii w przedsiębiorstwie? 

Tak, od miesiąca kwietnia 2021 r. jest 

realizowana termomodernizacja budynku 

Przychodni obejmująca swoim zakresem 

m.in. wymianę oświetlenia wewnętrznego, 

stolarki okiennej, pokrycia dachowego, 

modernizację instalacji c. o. oraz docieplenie 

ścian zewnętrznych. 



Załącznik nr 3 

 

W szpitalu zlokalizowano: 

1 Blok  Operacyjny 

2 Oddz. Anestezjologii i intensywnej Terapii 

3 Diagnostyka  Obrazowa parter (TK, RTG,USG) 

4 Szpitalny Oddział Ratunkowy  

5 Oddz. neurologiczno, udarowy            

6 Oddz. Rehabilitacji ogólnoustrojowej           

7 Oddz. Wewnętrzny  z intensywnym    nadzorem kardiologicznym , 

8 Oddz. chirurgiczny ogólny                         

9 Oddz.  Ortopedii i traumatologii ruchu         

10 Oddz. położniczo – ginekologiczny z systemem rooming-in – z blokiem 

porodowym,                                            

11 Oddz. Neonatologiczny z pododdziałem patologii noworodka                                   

12 Endoskopia                      

13 Diagnostyka – piętro (EKG, EEG, USG)                      

14 Oddz. Pediatryczny                                  

15 Laboratorium, Serologia     

16 O/Hospicyjno -Paliatywny    

17 Chemioterapia          

18 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

19 Apteka                                                        

20 Sterylizatornia  

21 Fizykoterapia + rehabilitacja 

 

 



Załącznik nr 4 

Projekt umowy 

 

zawarta w dniu ….................r., pomiędzy  

„Szpitalem Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Słowackiego 2, 

Września 62-300, wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290122, kapitał zakładowy 36 

650 000 zł opłacony w całości, NIP 789-16-92-746, zwaną w dalszej części umowy 

Zamawiającym, 

reprezentowaną przez Zbigniewa Hupało - Prezesa Zarządu, 

a 

......................................................................................................................................................, 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego – w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),  

strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie aktualizacji audytu energetycznego przedsiębiorstwa. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z ustawą z dnia 20 

maja 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 

5 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1912 ), normą PN-EN 16247 oraz zgodnie z 

najlepszą wiedzą inżynierską i sztuką audytorską oraz najwyższą profesjonalną 

starannością. 

2. Z przeprowadzonej aktualizacji audytu Wykonawca zobowiązuje się opracować raport. 

Język i forma raportu z aktualizacji audytu: raport zostanie sporządzony w języku polskim 

w następujących ilościach i formatach: 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji 

elektronicznej na płycie CD lub DVD w formatach nieedytowalnych (.pdf) stanowiących 

ostateczną kopię dokumentacji wraz z pieczęciami i podpisami. Strony zobowiązują się do 

należytej współpracy przy realizacji niniejszej Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem 

zapisów § 9 niniejszej Umowy. 

 

§ 3 

OKRES REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do 75 dni od dnia zawarcia Umowy. 



2. Zmiana terminu zakończenia realizacji Umowy wymaga zgody Stron, obejmującej 

również ewentualne zmiany pozostałych warunków jego realizacji, związane ze zmianą 

tego terminu. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie usługi określonej w § 1 niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………. zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………… złotych 00/100). 

2. Należność wskazana w ust. 1 będzie płatna z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

 

§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonywania prac zgodnie z Umową oraz obowiązującym prawem; 

2) należytej współpracy z Zamawiającym, uwzględniającej w szczególności zapisy § 9 

niniejszej Umowy; 

3) w przypadku, kiedy Urząd Regulacji Energetyki podejmie kontrolę u Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się do czynnego udziału w czynnościach kontrolnych; 

4) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt czynności faktycznych oraz 

prawnych w celu zapobieżenia nałożeniu na Zamawiającego jakichkolwiek kar, 

związanych z nieprawidłowym wykonaniem aktualizacji audytu energetycznego, gdy 

Urząd Regulacji Energetyki podejmie decyzję o wszczęciu postępowania przeciwko 

Zamawiającemu w związku z nieprawidłowym wykonaniem aktualizacji audytu 

energetycznego będącego przedmiotem Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy informacji niezbędnych dla wykonania prac, posiadanych 

przez Zamawiającego; 

2) udostępnienia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji technicznej związanej z pracami; 

3) odbioru prac niezwłocznie po ich wykonaniu; 

4) terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Wykonawcy; 

5) współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej i terminowej 

realizacji przedmiotu Umowy; 

6) Zamawiający bezzwłocznie po przeprowadzeniu aktualizacji audytu energetycznego 

przedsiębiorstwa zawiadomi Prezesa URE o przeprowadzonej aktualizacji audytu oraz 

dołączy do zawiadomienia informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach 

energii wynikających z przeprowadzonej aktualizacji audytu w myśl art. 38 Ustawy z 

dnia 2016 roku o efektywności energetycznej; 

7) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Zamawiającego 

obowiązku, o którym mowa w art. 38 Ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o 

efektywności energetycznej – w zakresie zawiadomienia Prezesa URE o 

przeprowadzonej aktualizacji audytu oraz dołączenia do zawiadomienia informacji o 



możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonej 

aktualizacji audytu w myśl art. 38. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację niniejszej 

Umowy jest …………………………, tel. ………………………, e-mail: ……………….. 

Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie prawidłowej realizacji niniejszej Umowy 

jest Marian Janiak, tel. 508 019 665, e-mail: mjaniak@szpitalwrzesnia.home.pl. 

   

§ 6 

ODBIÓR 

1. Odbioru prac dokonuje się na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego 

paragrafu oraz mających zastosowanie w przepisach prawa i normach. 

2. Zamawiający dokona odbioru prac w ciągu 3 dni od daty otrzymania dokumentu 

aktualizacji audytu energetycznego w formie elektronicznej. Po tym terminie, w ciągu 2 

dni, Zamawiający przedstawi Wykonawcy jednorazowy, zamknięty zbiór zastrzeżeń do 

aktualizacji audytu energetycznego na adres mailowy …………………………………….. 

Po odniesieniu się do uwag Zamawiający dokona protokolarnego odbioru prac. W 

przypadku nie przedstawienia zastrzeżeń we wskazanym terminie uznaje się, że 

Zamawiający zaakceptował dokument w przesłanej formie. 

3. Z czynności odbiorowych sporządza się Protokół Odbioru. Protokół Odbioru sporządzony 

będzie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Do podpisania Protokołu 

Odbioru są upoważnieni: Przedstawiciele Zamawiającego oraz Przedstawiciele 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zasadne uwagi Zamawiającego, a w 

szczególności usunąć wady wskazane w Protokole Odbioru w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

 

§ 7 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca gwarantuje, że prace będą spełniały wymagania jakościowe określone w 

Umowie. 

2. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na wykonanie usługi o której mowa w § 1 niniejszej 

umowy na okres 5-ciu lat od daty zakończenia aktualizacji audytu zgodnie z obowiązkiem 

przechowywania danych do celów kontrolnych zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 20 

maja 2016 r. o efektywności energetycznej. 

3. Potwierdzenie terminowego złożenia przez Zamawiającego aktualizacji audytu 

energetycznego w URE jest podstawą świadczenia 5 letniej gwarancji przez Wykonawcę. 

4. Okres Gwarancji i Rękojmi będzie liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Prac. 

5. Koszty napraw gwarancyjnych w całości pokrywa Wykonawca. 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi jeżeli wykaże, że 

wada powstała z winy Zamawiającego lub faktu zaistnienia przypadku Siły Wyższej. 

7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do odniesienia się do uwag i 

zastrzeżeń ze strony URE dotyczących dokumentu aktualizacji audytu energetycznego 
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przedsiębiorstwa we wskazanym terminie z zastrzeżeniem, iż korespondencja z URE 

zostanie skutecznie przekazana Wykonawcy zgodnie z zapisami niniejszej umowy. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego doręczenia Wykonawcy jakiejkolwiek 

korespondencji z URE, dotyczącej przeprowadzonej aktualizacji audytu, w terminie 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania takiej korespondencji z URE. 

 

§ 8 

WARUNKI UBEZPIECZENIA 

1. Przystępując do realizacji prac określonych w § 1 Umowy, Wykonawca będzie posiadał 

aktualne ubezpieczenie OC, obejmujące przedmiot Umowy. 

2. Suma ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi co najmniej 100 000 zł. 

 

§ 9 

ZASADY LOJALNEJ WSPÓŁPRACY 

1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Strony zobowiązane są do zachowania 

lojalności wobec siebie, ochrony uzasadnionych interesów drugiej Strony oraz dbania o 

dobre imię drugiej Strony. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności nie przedstawianie 

przez Wykonawcę bezpośrednio lub pośrednio informacji osobom trzecim. 

 

§ 10 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do aktualizacji 

audytu energetycznego przedsiębiorstwa. 

2. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 4. 

3. Skuteczne przeniesienie praw autorskich (zapłacenie należności) uprawnia 

Zamawiającego do rozporządzania aktualizacją audytu w tym złożenia go do URE. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 

4 Umowy autorskie prawa majątkowe do powstałego w wyniku wykonania niniejszej 

Umowy opracowania – utworu z chwilą jego przejęcia i zapłaty na następujących polach 

eksploatacji: 

1) w zakresie jego utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, 

elektroniczną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu jego oryginałem lub egzemplarzami na których go utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenia, dzierżawa oraz uprawnienia do cesji 

praw; 

3) w zakresie jego publikacji (m.in. w internecie i publikacjach własnych 

Zamawiającego) oraz wprowadzania do pamięci komputera całości lub fragmentów 

utworu w celu publikacji. Wykonawca udziela zgody by czynności opisane powyżej 

były dokonywane przez Zamawiającego lub osobę trzecią, w tym działającą w jego 

imieniu, a także wyraża zgodę na każdorazowe przetwarzanie utworu, jego 

tłumaczenie, przystosowania, zmiany układu lub wprowadzenie innych zmian; 



4) w zakresie jego rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne 

wykonanie, wystawienie. 

5. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołaną zgodę na dokonywanie przez 

Zamawiającego oraz inne podmioty działające na zlecenie Zamawiającego wszelkich 

zmian i modyfikacji w powstałym przedmiocie Umowy i w tym zakresie zobowiązuje się 

nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu Umowy, w 

tym w szczególności prawa do nadzoru nad korzystaniem z utworu oraz nienaruszalności 

jego treści i formy. Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalone powstałe 

opracowanie (utwór – przedmiot Umowy) jedyni do celów własnej dokumentacji. 

6. Autorskie prawa majątkowe przeniesione zostają bez ograniczenia co do terminu, czasu, 

terytorium i ilości egzemplarzy, na wymienionych w ust. 1 polach eksploatacji. 

7. Wykonawca oświadcza, że wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich przenosi 

na Zamawiającego również wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że utwór powstały w wyniku wykonania niniejszej Umowy nie 

będzie naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności 

majątkowych praw autorskich oraz nie będzie obciążony żadnymi wadami prawnymi, 

szczególnie prawami strony trzeciej. 

9. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania 

przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą 

ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w braku takiej możliwości 

przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko 

Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu 

wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w 

związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia 

zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej Umowy. 

 

§ 11 

PODWYKONAWCY 

1. Odpowiedzialność za realizację zadań objętych niniejszą Umową ciąży wyłącznie na 

Wykonawcy, a w szczególności jest on odpowiedzialny za należyte wykonanie 

przedmiotu Umowy i jego prawidłowe uzgodnienie z Zamawiającym. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie niektórych czynności osobom trzecim 

(Podwykonawcy) posiadającym stosowne uprawnienia, uzyskując uprzednio każdorazowo 

pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający powinien złożyć oświadczenie w tym 

zakresie w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapytania od Wykonawcy. Odmowa winna 

być uzasadniona. Bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawcy nie wolno 

cedować lub podzlecać, jako swojemu Podwykonawcy, całości lub części prac będących 

przedmiotem niniejszej Umowy. Za prace realizowane przez Podwykonawców, w pełni 

odpowiada Wykonawca. Wykonawca w umowie z Podwykonawcą zobowiązany jest 

wprowadzić zakaz dalszego podzlecania lub cedowania całości lub części prac na 

dalszych Podwykonawców. 



3. W razie powierzenia wykonania niektórych czynności osobom trzecim Wykonawca 

odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, 

będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych Umową. 

5. Każda ze stron może zwolnić się od odpowiedzialności wynikającej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy nastąpi na skutek siły wyższej. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji 

prac objętych niniejszą Umową spowodowanej działaniem siły wyższej, strona 

zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą stronę o zaistniałej przeszkodzie w 

formie pisemnej. W takiej sytuacji Strony uzgodnią tryb dalszego postępowania i 

ewentualnie nowe warunki realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 12 

POUFNOŚĆ 

1. Strony Umowy oświadczają, iż podczas ich współpracy regulowanej niniejszą Umową 

udostępnią sobie wzajemnie poufne informacje techniczne, handlowe i inne, niezbędne do 

realizacji Umowy. 

2. W zakresie zachowania poufności w kwestiach związanych z Umową Strony 

postanawiają, co następuje: 

1) Każda ze Stron ma obowiązek zachowania w tajemnicy postanowień Umowy oraz 

informacji przekazanych drugiej Stronie, w jakiejkolwiek postaci: ustnie, na piśmie, 

na nośniku elektronicznym lub w innej postaci w związku z Umową lub Zleceniami. 

2) Strony odpowiadają za zachowanie poufności informacji przez swoich przedstawicieli, 

pracowników oraz osoby współpracujące. 

3) Każda ze Stron może ujawnić informacje za uprzednią pisemną (zastrzeżoną pod 

rygorem nieważności) zgodą drugiej Strony. 

4) Informacja nie będzie uważana za poufną i będzie mogła być ujawniania bez 

ograniczeń, jeżeli: 

a) ma charakter publiczny lub stanie się informacją ogólnie dostępną z powodów 

innych niż naruszenie przez Stronę postanowień niniejszego § 12 Umowy, a także, 

kiedy przepisy prawa wymagają udostępnienia informacji; 

b) była znana Stronie lub jej podmiotom zależnym z innych źródeł, bez obowiązku 

zachowania jej poufności, lub została wcześniej (przed zawarciem Umowy) 

przekazana takiej Stronie przez drugą Stronę bez zastrzeżenia obowiązku 

zachowania poufności; 

c) została otrzymana przez Stronę od strony trzeciej nie zgłaszającej żadnego 

zobowiązania odnoście poufności i która to strona trzecia nie uzyskała żadnej z 

takich informacji pośrednio lub bezpośrednio od Strony lub z naruszeniem 

przepisów prawa. 

5) Wykonawca może przekazywać informacje otrzymane od Zamawiającego 

Podwykonawcom, w zakresie koniecznym do wykonania przez Podwykonawców prac 

powierzonych im przez Wykonawcę, pod warunkiem podjęcia przez danych 

Podwykonawców zobowiązań do zachowania poufności odpowiadających 



zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym z niniejszego § 12, co zostanie 

potwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności. 

6) Strony mogą korzystać z informacji otrzymanych od siebie jedynie w celu wykonania 

Umowy. 

7) Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji o samym fakcie zawarcia. 

 

§ 13 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

1) za niedotrzymanie terminu realizacji Umowy o którym mowa w § 3, w wysokości 

0,5% wynagrodzenia brutto opisanego w § 4, za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4. 

2. Łączna wysokość wszystkich kar umownych z tytułu realizacji Umowy nie może 

przekroczyć łącznie 20% wartości Umowy. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury VAT, Wykonawca ma prawo naliczania 

odsetek ustawowych w transakcjach handlowych. 

 

§ 14 

 SIŁA WYŻSZA 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich 

zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub 

niewykonanie wynika z siły wyższej. Siła wyższa oznacza zdarzenie, któremu Strona nie 

dotknięta nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać, a które czyni należyte wykonanie 

zobowiązań tej Strony, określonych w Umowie, niemożliwym w całości lub części. Do 

zdarzeń siły wyższej zalicza się w szczególności, pod warunkiem spełnienia wymogów 

definicji zamieszczonej powyżej: 

1) klęskę żywiołową; 

2) wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była 

wypowiedziana czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, 

rekwizycję lub embargo; 

3) rebelię, rewolucję, powstanie lub przewrót wojskowy, lub cywilny, lub wojnę 

domową; 

4) skażenie radioaktywne; 

5) bunt, niepokoje, strajki lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do 

pracowników Strony dotkniętej siłą wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w 

wykonaniu Umowy. 

2. W przypadku wystąpienia zdarzeń określonych mianem siły wyższej, wpływających 

bezpośrednio na realizację dostaw lub usług, planowane terminy wykonywania prac 

zostaną przesunięte o okres występowania i bezpośredniego oddziaływania siły wyższej. 

3. Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności siły wyższej, które dotyczą bezpośrednio 

wykonania jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, 

przedstawiając stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania siły wyższej 

winno być natychmiast zgłoszone pisemnie drugiej Stronie. 



4. Po wystąpieniu siły wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie 

swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych 

granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które 

zamierza podjąć, łącznie z alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli nie zostaną  

uniemożliwione przez siłę wyższą. Jednakże Wykonawca nie podejmie żadnych działań, 

dopóki nie otrzyma od przedstawiciela Zamawiającego polecenia ich podjęcia. 

5. Jeśli zdarzenie siły wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji prac o 

więcej niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej 

Umowy do zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której działania na skutek siły wyższej 

zostały zakłócone, względnie opóźnione, może wypowiedzieć Umowę w całości lub w 

odpowiedniej części z obowiązkiem rozliczenia się z dotychczas wykonanych prac. 

 

§ 15 

ZMIANY UMOWY 

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 16 

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, 

wiedzą i doświadczeniem do realizacji prac. 

2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że ich prawa i obowiązki wynikające z tej 

Umowy są zgodne z polskim prawem oraz, że ich sytuacja techniczna i finansowa 

umożliwia wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub 

niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień 

Umowy, chyba, że z okoliczności wynika, że bez takich nieważnych lub niewykonalnych 

postanowień Umowa nie zostałaby zawarta. 

2. Umowa podlega prawu polskiemu, a w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową 

mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 

2) Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


