
 

1 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO HYDRANTÓW  

NR ………………………………… 

(dalej zwana „Umową”)  

 

zawarta w dniu …………………….2023 roku w Poznaniu, 

 

pomiędzy:  

AQUANET SA, 61-492 POZNAŃ, ul. DOLNA WILDA 126, 
ZAREJESTROWANĄ W SĄDZIE REJONOWYM POZNAN- NOWE MIASTO I WILDA W 
POZNANIU W VIII WYDZIALE GOSPODARCZYM KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO POD NR KRS 0000234819, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1 121 290 222 ZŁ (W 
CAŁOŚCI OPŁACONY), NIP: 777-00-03-274, REGON: 630999119, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez : 
 
 
Annę Graczyk – Wiceprezes Zarządu 

 

Tymoteusza Pielacha– Prokurenta  

 

a  

………………………………………………………………………………………… 

 

Reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………. 

Zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są także w dalszej części Umowy łącznie Stronami, a oddzielnie 
Stroną. 

 

Zważywszy, że: 

Zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego, dokonał wyboru oferty Wykonawcy. 
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§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania, w okresie obowiązywania 
Umowy, prac w zakresie przeglądów technicznych 9.100 szt. hydrantów ppoż. zlokalizowanych 
na całej sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zamawiającego (dalej zwane: ,,Przedmiotem 
Umowy" lub ,,Przeglądami’’). 

2. Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach Przedmiotu Umowy określa załącznik nr 1 do 
Umowy oraz Harmonogram Przeglądów Hydrantów. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i następstwa wynikające z 
prac przy hydrantach realizowanych w ramach Przedmiotu Umowy, w tym również prac w okresie 
występowania ujemnych temperatur zewnętrznych. 

 

§ 2. Termin i warunki wykonania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całości Przedmiotu Umowy w okresie obowiązywania 
Umowy tj. w ciągu ………. miesięcy od dnia jej zawarcia (dalej: „Termin Wykonania Umowy”). 
Za datę rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy Strony przyjmują dzień podpisania Umowy.  

2. Realizacja prac odbywać się będzie wg sporządzonego przez Zamawiającego harmonogramu 
przeglądów hydrantów (zwane dalej: „Harmonogram Przeglądów Hydrantów”), stanowiącego 
załącznik nr 8.  

3. Harmonogram Przeglądów Hydrantów wskazywać będzie liczbę hydrantów podlegających 
Przeglądowi w danych miesiącach przez cały okres obowiązywania Umowy. Strony dopuszczają 
możliwość odchylenia od liczby Przeglądów Hydrantów wskazanej w Harmonogramie w obrębie 
danego miesiąca, jednakże nie większe niż 10%, z zastrzeżeniem, że całkowita liczba przeglądów 
(9.100) zostanie wykonana w Terminie Wykonania Umowy. 

4. Umowa może zostać rozwiązana przez Strony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu  
wypowiedzenia. 

5. Rozwiązanie Umowy na zasadach określonych w ust. 4 wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

6.1.  dysponuje kadrą osobową, posiadającą wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do 
prawidłowego wykonywania Umowy, 

6.2. posiada środki rzeczowe niezbędne do prawidłowego wykonywania Umowy, 

6.3. wykonywać będzie Umowę w sposób prawidłowy technicznie i z uwzględnieniem 
obowiązujących wymogów prawa, 

6.4. ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane, w ramach Umowy działania, 

6.5. wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt użyte do wykonywania Przedmiotu Umowy będą 
odpowiednie i właściwe dla jej prawidłowego wykonania oraz odpowiadać będą normom 
wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i posiadać będą wszelkie wymagane 
atesty, certyfikaty, zezwolenia. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się realizować Umowę z należytą starannością, nie dopuszczając do 
jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie hydrantów objętych Umową. 

8. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą przy realizacji Umowy, 
w szczególności poprzez udzielanie Wykonawcy informacji i wyjaśnień, niezbędnych do 
prawidłowej realizacji przez Wykonawcę Umowy. 

9. Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi, za 
wyjątkiem materiałów powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego, o których mowa w 
załączniku nr 1 do Umowy. 

8. Za zakończenie prac zrealizowanych w ramach Przeglądu danego hydrantu uważać się będzie, 
utworzenie przez Wykonawcę w systemie Zamawiającego protokołu Przeglądu (dla każdego 
sprawdzonego hydrantu oddzielnie) (zwanego dalej: „Protokołem Przeglądu”). Utworzenie 
Protokołów Przeglądów w systemie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi niezwłocznie, 
najpóźniej w terminie przekazania Protokołu Miesięcznego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przesłania Zamawiającemu na adresy mailowe 
wskazane w ust. 19 pkt 2 poniżej wraz z Protokołem Miesięcznym pliku excel zawierającego 
zestawienia hydrantów, dla których wykonano Przegląd w danym miesiącu. Wzór pliku stanowi 
załącznik nr 6 do Umowy.   

10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za informacje i dane umieszczone w 
protokołach, o których mowa w ustępie powyżej. 

11. Zamawiający może przeprowadzać wyrywkowe kontrole jakości wykonania prac. Stwierdzone 
wady i nieprawidłowości mogą być podstawą do odmowy zaakceptowania Protokołu Przeglądu, 
co stanowić będzie podstawę do naliczania kar z tytułu nieprawidłowej realizacji Umowy przez 
Wykonawcę. 

12. Wykonawca ma obowiązek przekazać plan dzienny Przeglądu w dniu, w którym dany Przegląd 
jest planowany, drogą email na adres: 994@aquanet.pl 

13. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi wady bądź usterki przy wykonaniu Przeglądu albo 
stwierdzi nieprawidłowe wypełnienie Protokołu Przeglądu lub nieprawidłowe wykonanie 
dokumentacji fotograficznej, poinformuje o tym Wykonawcę drogą mailową. Wykonawca ma 
obowiązek w ciągu 10 dni roboczych usunąć zgłoszone wady i/lub usterki, a jeżeli z przyczyn 
technicznych i technologicznych będzie to niemożliwe – w takim przypadku Strony uzgodnią inny 
termin usunięcia wad i/lub usterek. Niezastosowanie się do powyższego będzie skutkowało 
naliczeniem kary umownej z tytułu nieprawidłowej realizacji Umowy przez Wykonawcę.  

14. Wykonawca w terminie do 5 dnia miesiąca przekaże Zamawiającemu Protokół Miesięczny 
zawierający wszystkie Protokoły Przeglądów wraz z zestawieniem, o którym mowa w ust. 9 oraz 
z dokumentacją fotograficzną wszystkich Przeglądów zrealizowanych w minionym miesiącu na 
zewnętrznym nośniku pamięci (pen drive) (zwany dalej: „Protokołem Miesięcznym’’). 

15. Protokół Miesięczny zawierać będzie również wszelkie ustalenia dokonane w toku wyrywkowych 
kontroli prowadzonych przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 11 powyżej. 

16. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności określone przez 
Zamawiającego w załączniku nr 7 Umowy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, chyba, że przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej. 
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17. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się złożyć 
pisemne oświadczenie, w którym potwierdzi, że wszystkie osoby wykonujące czynności 
w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 16 powyżej, będą zatrudnione, 
przez cały okres wykonywania tych czynności, w oparciu o umowę o pracę. Niezłożenie przez 
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wstrzymuje rozpoczęcie 
prac w ramach Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

18. W przypadku, gdy Zamawiający w toku realizacji Przedmiotu Umowy poweźmie uzasadnioną 
wątpliwość lub wiedzę co do prawdziwości informacji wskazanych w oświadczeniu, o którym 
mowa w ust. 17 powyżej lub wskazanych w § 4 ust. 17 Umowy, złoży do właściwego miejscowo 
Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o przeprowadzenie 
odpowiedniej kontroli u Wykonawcy. 

19. W sprawach realizacji Przedmiotu Umowy ustala się następujące osoby oraz dane do kontaktu: 

19.1.  ze strony Wykonawcy: 

……………………………….(imię i nazwisko) 

……………………………….(nr telefonu kontaktowego) 

……………………………….(adres email) 

19.2. ze strony Zamawiającego: 

 

Andrzej Czarnecki (imię i nazwisko) 

(61) 8-359-870 (nr telefonu kontaktowego) 

andrzej.czarnecki@aquanet.pl (adres email) 

Jacek Szymański (imię i nazwisko) 

(61) 8-359-884  (nr telefonu kontaktowego) 

jacek.szymański@aquanet.pl (adres email) 

Izabela Kozelan-Marcinkowska (imię i nazwisko) 

(61) 8-359-868 (nr telefonu kontaktowego) 

izabela.kozelan-marcinowska@aquanet.pl (adres email) 

 

20.  Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie jest uprawniony do 
wykorzystywania firmy ani logo Zamawiającego w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu, 
jak również do publikowania/udostępnienia w jakiejkolwiek formie informacji o współpracy z 
Zamawiającym. 

21. Wykonawca potwierdza, że aktualne jest oświadczenie złożone przez niego w trakcie 
postępowania, w wyniku którego zawarta została Umowa, dotyczące tego, że nie podlega on 
wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie w ww. zakresie, nie później jednak niż w 
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terminie 2 dni od momentu dowiedzenia się przez niego o jej zaistnieniu. 

22. Zamawiający dla sprawnej komunikacji oraz realizacji Umowy umożliwi Wykonawcy bezpłatnie 
dostęp do odpowiednich programów i umożliwi korzystanie z infrastruktury teleinformatycznej 
Zamawiającego przy wykorzystaniu tunelu VPN (IPSEC site-to-site lub OpenVPN). Dostęp 
odbywał się będzie na zasadach określonych w zał. 5 do Umowy.\ 

23. W przypadku, gdy Hydrant, który ma zostać objęty Przeglądem znajduje się na trenie prywatnym 
i z przyczyn obiektywnych nie będzie możliwy dostęp do tego Hydrantu, Wykonawca 
zobowiązany będzie do sporządzenia protokołu oraz dokumentacji fotograficznej 
potwierdzających taki stan rzeczy. Dokumentacja fotograficzna powinna obejmować w 
szczególności tabliczkę z oznakowaniem Hydrantu i jego lokalizację w terenie – tak aby jego 
identyfikacja była możliwa.  

 

§ 3. Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy ustala się w wysokości 
ryczałtowej …………….. PLN/hydrant (słownie: ……………………………. złotych 00/100 za 
hydrant) netto (zwane dalej: ,,Wynagrodzeniem’’). 

2. Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 
kwoty …………………………………..zł (słownie:…………………………………………… 
złotych 00/100) netto (zwaną dalej: ,,Wynagrodzeniem Maksymalnym’’).  

3. Ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy stanowić będzie 
iloczyn ceny jednostkowej, (stawki Wynagrodzenia) oraz zrealizowanej przez Wykonawcę liczby 
Przeglądów zaakceptowanych przez Zamawiającego – wynikającej z Protokołów Miesięcznych. 

4. Jeżeli suma faktur wystawionych w ramach Umowy osiągnie kwotę Wynagrodzenia 
Maksymalnego, Umowa ulegnie rozwiązaniu wcześniej niż w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 
1. 

5. Wynagrodzenie powiększone zostanie o wartość podatku od towarów i usług.  

6. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana przez Zamawiającego w cyklu miesięcznym na 
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą iloczyn stawki 
Wynagrodzenia oraz liczby hydrantów objętych Przeglądem w danym miesiącu. 

7. Podstawą do wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę jest sporządzony i podpisany przez obie 
Strony bez zastrzeżeń Protokół Miesięczny – wzór którego stanowi Załącznik nr 2. 

8. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany 
każdorazowo na fakturze VAT.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do podania kodu PKWiU lub/i CN dotyczącego sprzedanych 
usług/towarów każdorazowo na wystawianej fakturze, obowiązującego na dzień wystawienia 
faktury.  

10. Faktury za wykonanie Przedmiotu Umowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
odbiorefaktury@aquanet.pl. 
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11. Za datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

12. Wykonawca oświadcza, że dla transakcji wynikających z Umowy jest czynnym podatnikiem 
podatku VAT o następującym numerze identyfikacji podatkowej NIP: …………………………… 
W przypadku zmiany statusu jako czynnego podatnika podatku VAT Wykonawca zobowiązuje 
się do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie do trzech dni roboczych od dnia 
zdarzenia. 

13. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy, który wskaże na fakturze będzie rachunkiem 
znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie 
podatników VAT.  

14. W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie będzie rachunkiem 
znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie 
podatników VAT, a wartość faktury lub Umowy przekracza 15.000,00 zł brutto, Zamawiający 
zapłaci należność stwierdzoną fakturą na inny rachunek Wykonawcy - znajdujący się w 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT, jeżeli 
zaś w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT 
nie będzie znajdował się żaden rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiający zapłaci należność 
stwierdzoną przedmiotową fakturą na rachunek na niej wskazany i jednocześnie zawiadomi 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie. 

15. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca  
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 
2022 r., poz. 893 ze. zm.). 

 

§ 4. Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zakresu Przedmiotu Umowy niestanowiącego robót 
budowlanych, za pomocą podwykonawcy/podwykonawców (dalej: „Podwykonawca”). 

2. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy z udziałem Podwykonawców, 
Wykonawcę obciążać będą obowiązki opisane w Umowie i w przepisach prawa, w tym w 
szczególności PZP. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą.  

3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.6. Umowy. 

4. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 
wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 3.  

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.  

6. W przypadku, jeżeli umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.7. Umowy. 
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7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. 
Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o której mowa 
w ust. 7, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
Wynagrodzenia, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z którymi 
zawarł umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.5 Umowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się wraz z fakturą przedstawić Zamawiającemu podpisane przez 
Podwykonawcę oświadczenia o braku zaległości finansowych Wykonawcy wobec 
Podwykonawcy na dzień wystawienia faktury. W przypadku niewykonania tego obowiązku 
Zamawiający, wedle swego wyboru, ma prawo: 

a) powstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonawcę na rzecz 
Podwykonawcy należnego wynagrodzenia,  

lub 

b) dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i potrącić równowartość kwoty 
zapłaconej Podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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16. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także w przypadku zawierania umów przez 
Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

17. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie Podwykonawcy, w którym Podwykonawca potwierdzi, że 
wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy w sposób 
określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy będą zatrudnione, przez cały okres wykonywania tych 
czynności, w oparciu o umowę o pracę. Nie dostarczenie przez Wykonawcę oświadczenia, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym,  wstrzymuje rozpoczęcie prac w ramach Przedmiotu 
Umowy, w zakresie objętym umową o podwykonawstwo, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.  

18. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Przedmiotu 
Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość żądania od Podwykonawcy w toku realizacji 
Umowy w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika Podwykonawcy; 
b) oświadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika 

Podwykonawcy; 
d) innych dokumentów. 

19. Dokumenty wymienione w ust. powyżej powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego przez Podwykonawcę pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika Podwykonawcy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowie z Podwykonawcą postanowień 
zobowiązujących Podwykonawcę do uzyskania każdorazowej zgody Wykonawcy na zawarcie 
umowy z dalszym podwykonawcą, którą to zgodę Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
wraz z projektem umowy Zamawiającemu. 

21. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami Umowy. 

 

§ 5. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. w wysokości 20 % Wynagrodzenia Maksymalnego, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy 
z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 

1.2. w wysokości 20 % Wynagrodzenia Maksymalnego, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z 
przyczyn, za które odpowiada, 

1.3. w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia Maksymalnego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
Wykonawcy w stosunku do któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie, jednakże 
nie więcej niż 20% Wynagrodzenia Maksymalnego., 
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1.4. w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia Maksymalnego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy, 

1.5. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom – 5 % niezapłaconej przez Wykonawcę kwoty za każdy przypadek braku 
lub nieterminowej zapłaty, 

1.6. w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki w nieprzedłożeniu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z §4 ust. 3 Umowy, 

1.7. w wysokości 10 % wartości umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku 
doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie 
z §4 ust. 6 Umowy, 

1.8. w wysokości 1.500 zł za każde naruszenie postanowień Umowy, tj. w razie niewykonania 
lub nieprawidłowego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków 
wynikających z Umowy, 

1.9. w wysokości 50 zł za każdy niezrealizowany, w Terminie Wykonania Umowy, Przegląd do 
którego dokonania Wykonawca był zobowiązany (czyli w sytuacji, w której Wykonawca 
do dnia stanowiącego Termin Wykonania Umowy, nie wykona Przeglądu 9.100 hydrantów); 

1.10. w wysokości 25zł za każdy hydrant, co do którego nie został wykonany, w danym miesiącu, 
Przegląd– w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę progu możliwego odchylenia (o 
którym mowa w § 2 ust. 3) od liczby Przeglądów określonych w Harmonogramie 
Przeglądów Hydrantów. Nie dotyczy hydrantów niedostępnych (zlokalizowanych na 
terenie prywatnym, do którego utrudniony jest dostęp) i zastawionych, o których mowa w 
par. 2 ust. 23 Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% 
Wynagrodzenia Maksymalnego w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za 
które odpowiada Zamawiający. 

3. W razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z § 8 Umowy dotyczących 
Informacji Poufnych, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za każde takie 
naruszenie. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 z Wynagrodzenia. 

6. Strony zgodnie ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, których zapłaty mogą 
dochodzić Strony nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Maksymalnego.  

7. W sytuacji, gdy to samo zdarzenie stanowić będzie podstawę do obciążenia Wykonawcy kilkoma 
karami umownymi wskazanymi powyżej, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia 
Wykonawcy jedną karą umowną w oparciu o wybraną przez siebie podstawę. 

8. W razie rażących zaniedbań ze strony Wykonawcy, a w szczególności wykonywania usług, 
w ramach Umowy, w sposób lub przy użyciu materiałów, które powodować będą powstanie lub 
utrzymywanie się zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia ludzkiego, Zamawiający może 
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rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w terminach oraz zgodnie z treścią 
wskazaną w Umowie oraz Harmonogramie Przeglądów Hydrantów. 

 

  § 6. Odstąpienie od Umowy 

1. Strony uprawnione są do skorzystania z umownego lub ustawowego prawa do odstąpienia od 
Umowy na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Umowne prawo do odstąpienia od Umowy: 

2.1. Z umownego prawa do odstąpienia od Umowy, na warunkach w niej wskazanych, można 
skorzystać w terminie 90 dni od powzięcia przez Stronę informacji o zdarzeniu 
uzasadniającym to odstąpienie, z zastrzeżeniem, że z uprawienia tego można skorzystać 
najpóźniej w ciągu 60 dni od dnia stanowiącego Termin Wykonania Umowy. 

2.2. Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego: 

2.2.1. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z umownego prawa do odstąpienia od 
Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności: 

 popełnienia przestępstwa przez Wykonawcę, za które to przestępstwo wobec 
Wykonawcy orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego środek 
karny w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania 
określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
skutkujący niemożnością zrealizowania Przedmiotu Umowy; 

 utraty przez Wykonawcę uprawnień lub kwalifikacji niezbędnych do realizacji 
Przedmiotu Umowy; 

 działania Wykonawcy na szkodę Zamawiającego; 

 istotnego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy; 

 zwłoki w stosunku do terminu wykonania Umowy lub terminów cząstkowych 
wskazanych w Umowie; 

 konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom, na zasadach i warunkach określonych w 
Umowie; 

 utraty płynności finansowej Wykonawcy, niemożności zapewnienia 
odpowiedniego personelu lub możliwości technologicznych, koniecznych do 
zrealizowania Przedmiotu Umowy; 

 niewywiązaniu się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 
16 lub 17 Umowy. 

2.2.2. Zamawiający uprawniony jest również do skorzystania z umownego prawa do 
odstąpienia od Umowy, w sytuacji gdy, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o 
zmianie okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 17 Umowy.  
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2.2.3. Przed skorzystaniem przez Zamawiającego z umownego prawa do odstąpienia od 
Umowy, Zamawiający w każdym przypadku stwierdzenia niewykonywania lub 
nienależytego wykonywania przez Wykonawcę Umowy, w szczególności w 
przypadkach wskazanych w pkt 2.2.1. oraz pkt 2.2.2. powyżej, wzywa Wykonawcę 
na piśmie do usunięcia zaistniałych naruszeń i prawidłowej realizacji Przedmiotu 
Umowy, wyznaczając mu na to dodatkowy 14-dniowy termin.  

2.2.4. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w pkt 2.2.3. powyżej, Zamawiający 
może skorzystać z umownego prawa do odstąpienia od Umowy i odstąpić od 
Umowy z winy Wykonawcy w zakresie prac jeszcze niewykonanych. 

2.2.5. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

2.2.6. Umowa wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym w terminie skutecznego 
doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od 
Umowy. 

2.2.7. Decyzja Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy nie pozbawi go żadnego 
uprawnienia wynikającego z Umowy.  

2.2.8. W przypadku wystąpienia po stronie Wykonawcy zwłoki powodującej 
przekroczenie terminów realizacji zawartych w postanowieniach Umowy o okres 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. 

2.3. Uprawnienia i obowiązki Wykonawcy: 
 

2.3.1. Wykonawca uprawniony jest do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy w 
powodu okoliczności, za które sam odpowiada w przypadku popełnienia 
przestępstwa przez Wykonawcę, za które to przestępstwo wobec Wykonawcy 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego środek karny w postaci 
zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu 
lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej skutkujący niemożnością 
zrealizowania Przedmiotu Umowy. 

2.3.2. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn wskazanych w pkt 
2.3.1., odstąpienie takie dotyczyć może jedynie tej części Przedmiotu Umowy, 
która nie została jeszcze zrealizowana. 

2.3.3. Oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

2.3.4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca podejmie niezwłocznie kroki 
mające na celu zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy w sposób 
zorganizowany i sprawny, umożliwiający zminimalizowanie kosztów oraz jak 
najlepszą ochronę interesów Zamawiającego. 

2.3.5. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów jakie 
Zamawiający zmuszony będzie ponieść w związku z odstąpieniem od Umowy lub 
jej rozwiązaniem. 
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2.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron po rozpoczęciu wykonywania 
Przedmiotu Umowy, Strona odstępująca zobowiązana jest wyznaczyć termin odbioru 
wykonanej części Przedmiotu Umowy nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni od daty 
odstąpienia od Umowy. Termin ten jest wiążący dla drugiej Strony. W przypadku nie 
przystąpienia drugiej Strony do odbioru wykonanej części Przedmiotu Umowy, protokół 
zdawczo – odbiorczy zostanie podpisany jednostronnie przez Stronę wzywającą do ich 
odbioru. W protokole tym należy w szczególności wskazać zakres wykonanego Przedmiotu 
Umowy. 

2.5. Za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie obliczone na podstawie oferty Wykonawcy w stosunku, w jakim prace te 
pozostają do prac wskazanych w postanowieniach Umowy. 

3. Ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy: 

3.1. Warunki i zasady ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy zostały określone w 
Kodeksie cywilnym i PZP. 

3.2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w szczególności na podstawie przepisu art. 491 
Kodeksu cywilnego oraz art. 456 PZP.  

3.3. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy na zasadach ustawowych (w 
szczególności na zasadzie wyrażonej w przepisie art. 491 Kodeksu cywilnego), odstąpienie 
takie dotyczyć może jedynie części Przedmiotu Umowy jeszcze niezrealizowanych. 

 

§ 7. Siła Wyższa 

1. Za przejaw Siły Wyższej Strony uznają wyjątkowe/nadzwyczajne wydarzenia i okoliczności, 
które bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, w 
szczególności: akty terroryzmu, zamieszki, strajki, epidemie, pandemie oraz klęski żywiołowe t.j. 
powodzie i huragany. Strony przyjmują, że wydarzenia i okoliczności, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, znane Stronom na dzień zawarcia Umowy, nie będą przez nie uznawane za Siłę Wyższą, 
o ile nie nastąpi istotna zmiana ich wpływu na możliwość realizacji zobowiązań wynikających z 
Umowy. 

2. Zdarzenie lub okoliczności będą mogły zostać uznane przez Strony za przejaw Siły Wyższej, 
jeżeli w odniesieniu do tego zdarzenia/okoliczności łącznie spełnione będą następujące przesłanki: 

2.1. Strona nie miała i nie ma wpływu oraz nie mogła ich przewidzieć;  

2.2. Strona nie mogła się przed nimi rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia Umowy; 

2.3. Strona nie mogła ich uniknąć lub przezwyciężyć;  

2.4. nie można ich przypisać drugiej Stronie. 

3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
obowiązków wynikających z Umowy będące następstwem wyłącznie wystąpienia Siły Wyższej. 

4. Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej ma obowiązek poinformowania o tym drugiej 
Strony na piśmie bez zbędnej zwłoki.  

5. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające 
do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 
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6. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę na 
piśmie. 

7. Wykonawca, powołujący się na wystąpienie Siły Wyższej, zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia lub dowiedzenia się o zaistnieniu okoliczności, 
na które się powołuje, szczegółowych informacji umożliwiających Zamawiającemu ocenę, czy 
wskazywane przez Wykonawcę okoliczności faktycznie mają znamiona Siły Wyższej. W ramach 
szczegółowych informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca powinien w 
szczególności: 

7.1. opisać w sposób szczegółowy i wyczerpujący wskazywane przez niego okoliczności 
zaistnienia Siły Wyższej; 

7.2. uzasadnić brak możliwości zabezpieczenia się przed działaniem Siły Wyższej; 

7.3. opisać podjęte przez siebie działania mające na celu ograniczenie skutków Siły Wyższej; 

7.4. wskazać konkretne/rzeczywiste skutki dla realizacji Umowy;  

7.5. wykazać wpływ Siły Wyższej na ustalone terminy realizacji Umowy. 

 

§ 8. Klauzula poufności 

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku 
lub przy okazji wykonywania Umowy, które stanowią lub mogą stanowić technologiczną, 
organizacyjną lub finansową tajemnicę drugiej Strony i których ujawnienie mogłoby narazić 
Stronę na szkodę (zwane dalej: ,,Informacjami Poufnymi’’). 

2. Informacje Poufne obejmują w szczególności: 

2.1. wszelkie dane technologiczne, finansowe, handlowe, tajemnice handlowe, projekty, biznes 
plany lub inne informacje dotyczące Strony lub jej klientów lub kontrahentów; 

2.2. informacje dotyczące usług, polityki cenowej, wynagrodzeń pracowników, sprzedaży, które 
Wykonawca otrzymał w okresie obowiązywania Umowy lub o których dowiedział się, czy 
też do których miał dostęp przy wykonywaniu Umowy, względnie dowie się, czy też będzie 
miał dostęp w związku z prowadzącymi negocjacjami w przedmiocie wykonania Umowy; 

2.3. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Strony w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 
1233 ze zm.),  

2.4. wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Strony i jej praw własności intelektualnej w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. 
U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.). 

3. Strony ustalają, że Informacje Poufne obejmują informacje wskazane w ust. 2. niezależnie od 
formy ich przekazania. 

4. Strony zobowiązują się wykorzystywać Informacje Poufne tylko i wyłącznie w celu wykonywania 
Umowy. 

5. Strona powstrzyma się od kopiowania i powielania w inny sposób dostarczonych przez drugą 
Stronę Informacji Poufnych lub ich części, chyba, że konieczne jest to dla celu, w jakim zostały 
one przekazane lub innym celu związanym z wykonaniem Umowy. 
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6. Strony zobowiązują się zwrócić sobie wszelkie dokumenty i nośniki zawierające Informacje 
Poufne na żądanie drugiej Strony, a kopie takich nośników zniszczyć lub zwrócić równocześnie 
ze zwrotem oryginalnych nośników. 

7. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie. 

8. Strona może ujawnić Informacje Poufne jedynie swoim pracownikom, podwykonawcom 
i kontrahentom, którzy z uwagi na zakres swoich obowiązków bądź powierzone im zadania będą 
zaangażowani w realizację Umowy, po poinformowaniu tych osób o charakterze Informacji 
Poufnych i zobowiązaniu do zachowaniu ich w tajemnicy.. Za działania lub zaniechania wyżej 
wymienionych osób odpowiada Strona, w imieniu której wykonują one zadania związane z 
realizacją Umowy.  

9. Strony ustalają, że Informacje Poufne nie obejmują: 

9.1. informacji, które legalnie znajdowały się w posiadaniu Strony przed podpisaniem Umowy i 
nie były objęte obowiązkiem zachowania w tajemnicy zanim zostały jej ujawnione, 

9.2. informacji uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia, jeśli 
zostały ujawnione bez naruszania prawa,  

9.3. informacji, które są dostępne publicznie, lub staną się publiczne w terminie późniejszym (od 
chwili ich upublicznienia), bez naruszania postanowień Umowy. 

10. Strony zwolnione będą z obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, jeżeli 
obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa 
lub orzeczenia uprawnionego sądu, lub decyzji uprawnionego organu z tym, że Strona ujawniająca 
Informację Poufną zobowiązana jest do współdziałania z drugą Stroną, poprzez poinformowanie 
jej o tym fakcie, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej lub osoby (organu) wnioskującej o 
udostępnienie tejże informacji, a także ujawnienia jedynie takiej części Informacji Poufnych, jaka 
jest wymagana przez prawo.  

11. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, Strona naruszająca 
zobowiązuje się zapłacić drugiej Stronie za każde takie naruszenie karę umowną wskazaną w § 5 
ust. 3 Umowy. 

§ 9 Zmiany Umowy 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w następującym zakresie:  

1.1. Dopuszczalne są zmiany Umowy na warunkach określonych w art. 455 ust. 2 PZP, tj. 
których łączna wartość jest mniejsza od 10% wartości Wynagrodzenia; 

1.2. Dopuszczalna jest zmiana Umowy na zasadach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3) PZP, 
tj. w przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót przez Wykonawcę, 
nieobjętych Umową, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
wyposażenia, usług lub instalacji realizowanych w ramach Umowy; 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego; 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 
pierwotnie ustalonego Wynagrodzenia. 
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1.3. Dopuszczalna jest zmiana wysokości Wynagrodzenia w sytuacji, gdy konieczność 
wprowadzenia tych zmian powodowana jest: 

a) zmianą w obowiązujących przepisach prawnych, 

b) zmianą Przedmiotu Umowy z powodów, o których mowa w pkt. 1.2  

2  Zmiany postanowień Umowy z wniosku Wykonawcy możliwe będą jedynie, gdy wniosek o     
 dokonanie zmiany postanowień Umowy złożony zostanie przed upływem Terminu Wykonania 
 Umowy. 

3. Zmiany postanowień Umowy z wniosku Wykonawcy możliwe będą jedynie, gdy wniosek o   
dokonanie zmiany postanowień Umowy złożony zostanie przed upływem Terminu Wykonania 
Umowy. 

4. Wprowadzenie zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie wymaga zawarcia aneksu do 
Umowy. 

5. Dopuszczalna jest także zmiana Umowy, na zasadach wskazanych poniżej, w zakresie zmiany 
wysokości Wynagrodzenia (waloryzacja) należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy. 

6. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy Strony rozumieją 
odpowiednio ich wzrost jak i ich obniżenie, względem cen materiałów lub kosztów przyjętych w 
celu ustalenia Wynagrodzenia. 

7. Strony postanawiają, że oceny zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
Umowy dokonywać będą na podstawie wskaźnika skumulowana zmiany cen kalkulowany dla n-
tego miesiąca obliczony zgodnie z ust. 9 poniżej– w oparciu o miesięczne wskaźniki 
W1,W2,W3,…., Wn dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego 
(https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-
gospodarczej) - Biuletyn statystyczny, tabela 19 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w 
sektorze przedsiębiorstw, "zakładka B, kolumna 1 "ogółem"; (dalej: „Wskaźnik zmiany cen”). 

8. Strony uprawnione będą do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia (waloryzacji) w oparciu o 
wskaźnik zmiany wysokości Wynagrodzenia kalkulowany dla n-tego miesiąca – określany na 
zasadach wskazanych w § 9 ust. 10-12; waloryzacji Wwn w sytuacji, gdy zaistnieją przesłanki do 
wystąpienia z wnioskiem o zmianę Wynagrodzenia (waloryzację) (dalej: „Wskaźnik 
waloryzacji”). 

9. Podstawą do wystąpienia przez Stronę z żądaniem zmiany wysokości Wynagrodzenia będzie 
osiągnięcie przez Wskaźnik zmiany cen określonych wartości, przy czym wartości te (Wzcn) 
obliczane będą dla n-tego miesiąca liczonego wg wzoru: 

Wzcn= (W0/100*W1/100*W2/100…*Wn/100) 
gdzie: 
Wzcn - wskaźnik skumulowany zmiany cen dla okresu od Miesiąca Referencyjnego do n-tego 
miesiąca (liczony do 3 miejsc po przecinku); 
W0 - wskaźnik bazowy dla Miesiąca Referencyjnego czyli miesiąca otwarcia ofert, przyjmujący 
wartość W0=100; 
W1,W2, W3,…., Wn - wskaźniki cen wg GUS obrazujące zmianę cen miesiąc do miesiąca. 

10. W przypadku gdy: 
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10.1. Wzcn osiągnie wartość mieszczącą się w przedziale <0,95-1,05>, to Wwn=0, w związku 
z czym żadna ze Stron nie będzie uprawniona do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia 
(waloryzacji); 

10.2. Wzcn osiągnie wartość mieszczącą się w przedziale 1,05 < Wzcn ≤ 1,15, to Wykonawca 
uprawniony będzie do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia (waloryzacji) obliczonej 
w oparciu o Wskaźnik waloryzacji Wwn liczony wg poniższego wzoru: 

 Wwn=Wzcn-1,05 
 Wwn=(0-0,10>  

10.3. Wzcn osiągnie wartość Wzcn > 1,15, to Wykonawca uprawniony będzie do żądania 
zmiany wysokości Wynagrodzenia (waloryzacji) obliczonej w oparciu o Wskaźnik 
waloryzacji Wwn = 0,10 

10.4. Wzcn osiągnie wartość mieszczącą się w przedziale 0,85 ≤ Wzcn < 0,95, to Zamawiajacy 
uprawniony będzie do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia (waloryzacji) obliczonej 
w oparciu o Wskaźnik waloryzacji Wwn liczony  wg poniższego wzoru: 

  Wwn=Wzcn-0,95 

 Wwn = <-0,10-0) 

10.5. Wzcn osiągnie wartość Wzcn < 0,85, to Zamawiający uprawniony będzie do żądania 
zmiany wysokości Wynagrodzenia (waloryzacji) obliczonej w oparciu o Wskaźnik 
waloryzacji Wwn = -0,10. 

11. Kwota, o którą – w wyniku waloryzacji - będzie mogło być zmienione (zmniejszone lub 
zwiększone), Wynagrodzenie obliczona zostanie wg poniższego wzoru: 

Kwn = Wwn*FVn  
gdzie: 
Kwn – należna Kwota waloryzacji za n-ty miesiąc 
Wwn - wskaźnik waloryzacji  przez  który należy przemnożyć wartość faktury VAT (FVn)  
za n-ty miesiąc (liczony do 4 miejsc po przecinku). 
Strony potwierdzają, że – obliczony zgodnie z ust. 12 - Wskaźnik waloryzacji Wwn zawsze 
będzie mieścił się w przedziale -0,10 ≤ Wwn ≤ +0,10, w związku z czym zmiana wartości 
Wynagrodzenia (jego zmniejszenie lub jego zwiększenie), w związku z waloryzacją, będzie 
mogła wynieść maksymalnie +/- 10% w odniesieniu do wysokości Wynagrodzenia wskazanej 
w Ofercie Wykonawcy. 

12. Zmiana wysokości Wynagrodzenia (waloryzacja), opisana w ust. 5-11, z zastrzeżeniem ust. 14, 
może nastąpić jedynie na pisemny wniosek złożony przez Stronę, przy czym taki wniosek może 
być złożony, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, przez każdą ze Stron nie później niż w 
terminie 14 dni od daty publikacji przez GUS wskaźników niezbędnych do ustalenia Wskaźnika 
waloryzacji odpowiedniego na dzień podpisania Protokołu końcowego. 

13. W przypadku zaktualizowania się wszystkich przesłanek określonych w powyższych ustępach, 
Wynagrodzenie zostanie zmienione w oparciu o następujące zasady: 

 13.1. Zmiana Wynagrodzenia nie może dotyczyć prac dodatkowych lub   
 zamiennych; 

 13.2. Zmiana Wynagrodzenia ustalona według zasad wskazanych powyżej  
 zostanie dokonana na podstawie wniosku Strony i pisemnej akceptacji tego  
 wniosku przez drugą Stronę. 
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14. Wysokość Wynagrodzenia ulegnie zmianie, jeżeli wniosek złożony przez Stronę będzie spełniał 
wymogi wynikające z ust. 12 i następne oraz będzie zawierał wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, dokładne wyliczenie kwoty 
Wynagrodzenia po potencjalnej zmianie Umowy w tym zakresie oraz oświadczenie Strony 
żądającej zmiany Wynagrodzenia, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
Umowy wpływa na koszt wykonania Przedmiotu Umowy.  

15. W przypadku gdyby którykolwiek z elementów Wskaźnika waloryzacji przestał być dostępny, 
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony element, publikowany przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

16. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wysokości Wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.  

17. Możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem 
że: 

 17.1. okoliczności wskazane w ust. 8 i następne będą nadal trwały; 

 17.2. kolejna zmiana Wynagrodzenia dokonana zostanie przy zachowaniu zasad opisanych 
powyżej. 

18. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione, zgodnie z powyższymi postanowieniami 
w terminie 14 dni od dnia pisemnej akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy w 
zakresie zmiany Wynagrodzenia, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 
lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy - jeżeli okres obowiązywania umowy z 
podwykonawcą przekracza 6 miesięcy. 

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) i innych ustaw. 

3. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy rozstrzygać będzie sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona i podpisana w wersji elektronicznej, kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi. 

 

§ 11. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 – Zakres prac w ramach przeglądu technicznego jednego hydrantu 

2. Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru 

3. Załącznik nr 3 – wzór protokołu wydania materiału 

4. Załącznik nr 4 – wzór protokołu przeglądu hydrantu  
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5. Załącznik nr 5 – warunki dostępu do systemu Spółki 

6. Załącznik nr 6 – wzór zestawienia hydrantów, dla których wykonano przegląd 

7. Załącznik nr 7 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie zatrudnieniu pracowników 

8. Załącznik nr 8 – Harmonogram Przeglądów Hydrantów  

9. Oświadczenie Wykonawcy o niewykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

10. Wydruk z KRS Wykonawcy lub wydruk z CEIDG Wykonawcy 

11. Wydruk z VAT lub z VIES Wykonawcy 

12. Wydruk REGON Wykonawcy 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


