Załącznik nr 2 do SIWZ

Istotne postanowienia przyszłej umowy
UMOWA NR ....../…………..
Umowa zawarta w ……………………., dnia ………. pomiędzy :
……………………………
NIP: ………………….., REGON: ………………………..
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………..
2. ……………………………………………..
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………….
NIP: ………………….., REGON: ………………………..
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………
2. ……………………………………
zwanymi dalej Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – tekst jednolity została zawarta umowa
następującej treści:

§1
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
a) dostawa oraz montaż lub złożenie w siedzibie Zamawiającego nowego i nie
używanego wyposażenia oraz sprzętu;
b) przeprowadzenie instruktażu (szkolenia) w zakresie obsługi i konserwacji;
c) przeprowadzenie czynności serwisowych w okresie gwarancji – jeśli są
wymagane;

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy, instrukcją producenta sprzętu i
wyposażenia, w tym regulującymi bezpieczeństwo użytkowników i higienicznosanitarnymi.
3. Zakres dostawy, parametry techniczne, funkcjonalność sprzęt/urządzeń i warunki
dostawy zostały określone w SIWZ i ofercie Wykonawcy.
4. Dostawa obejmuje wszystkie czynności potrzebne do przekazania wyposażenia i
sprzętu do eksploatacji.
§2
Oświadczenia Stron
1. Strony oświadczają, że są należycie umocowane do zawarcia Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt/wyposażenie będące przedmiotem umowy spełnia
wymagane obowiązującymi normami i przepisami prawa, parametry techniczne i
użytkowe, a także określone obowiązującymi przepisami prawa wymagania
bezpieczeństwa i jakości.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy,
niepowystawowy, kompletny, nieużywany.
4. W przypadku, gdy dostarczone sprzęt/wyposażenie nie spełnia zadeklarowanych
przez Wykonawcę wymogów, Wykonawca dostarczy sprzęt/wyposażenie zgodne z
ofertą w terminie 5 dni od wezwania.
5. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie rachunku
bankowego, zmianie nazwy, firm lub adresu.
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§3
Terminy realizacji
Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w terminie do dnia
……………………………..r. (zgodnie z ofertą Wykonawcy)
Wykonawca wykona wszystkie dostawy i czynności objęte przedmiotem zamówienia
w terminie wskazanym w § 3 ust. 1.
Obiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego
podpisanego przez obie strony umowy.
Wykonawca oświadcza, że zakres umowy uwzględnia dostawę do obiektu
wskazanego przez zamawiającego i uwzględnia wszystkie utrudnienia realizacyjne i
finansowe z tym związane.
W przypadku opóźnienia z oddaniem do dyspozycji Zamawiającego pomieszczeń do
których wyposażenie objęte niniejszą umową jest przeznaczone odbiór przedmiotu
umowy nastąpi w siedzibie Wykonawcy i zostanie oddany mu na bezpłatne
przechowanie. W ramach umowy przechowania Wykonawca nieodpłatnie przechowa
przedmiot umowy do czasu oddania do dyspozycji Zamawiającego docelowych
pomieszczeń do których wyposażenie objęte niniejszą umową jest przeznaczone i
dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego.
Termin ostatecznej dostawy nie narusza terminu realizacji umowy wskazanej w pkt.1.

§4
Dostawa przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyposażenie i sprzęt do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego tj. …………………. (zwanego dalej Miejscem Odbioru).
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyposażenia i sprzętu powystawowego,
używanego. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych
(w tym wad konstrukcyjnych) i prawnych.
2. Dostarczenie wyposażenia i sprzętu na Miejsce Odbioru powinno nastąpić w dniach i
w godzinach pracy Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną:
8:00 a 14:00). O szczegółowym terminie rozpoczęcia dostawy Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego przynajmniej na 5 dni przed planowanym terminem dostarczenia
sprzętu/wyposażenia.
3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za sprzęt/wyposażenie, w tym
ryzyko utraty, uszkodzenia do czasu potwierdzenia należytego wykonania całości
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
4. Własność sprzętu/wyposażenia wskazanego w § 1 przechodzi na Zamawiającego z
chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 3
ust. 3.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wyposażenie/sprzęt lub jego
składowanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy do
miejsca odbioru na własny koszt i ryzyko.
7. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć sprzęt/wyposażenie na czas przechowania i
transportu na wypadek uszkodzenia lub przypadkowej utraty. Zakres ubezpieczenia
powinien obejmować wszelkie ryzyka, w szczególności choć nie wyłącznie: pożar,
wybuch, działanie wody i wilgoci (m.in. powódź, deszcz nawalny), uderzenie pioruna,
lawina, osuwanie się ziemi, uderzenie przedmiotu w środek transportu, wypadek
środka transportu, wandalizm, załadunek i rozładunek, kradzież z włamaniem i
rabunku oraz kradzież wraz ze środkiem transportu. Suma ubezpieczenia na kwotę nie
niższą niż całkowita wartość sprzętu/wyposażenia (§ 8 ust. 1).
8. Wykonawca po montażu i instalacji sprzętu/wyposażenia w siedzibie Zamawiającego,
dokona jego uruchomienia.
9. Wykonawca sprawdzi działanie wszystkich funkcji i elementów sprzętu/wyposażenia.
10. Instalację uważa się za zakończoną w chwili, gdy wyposażenie/sprzęt jest w pełni
gotowy do używania, co obydwie strony potwierdzą podpisaniem protokołu.
11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej
wymaganą do bezpiecznego użytkowania, w tym instrukcję obsługi
wyposażenia/sprzętu i dokumentację techniczną w języku polskim.
12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informacje na temat: wymaganej lub
zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej wyposażenia/sprzętu
(zakres
i
częstotliwość),
zestawienie
materiałów
eksploatacyjnych
i
szybkozużywających.

13. Za nadzór i realizację przedmiotu zamówienia odpowiada
Zamawiającego:………………..
14. Przedstawicielem Wykonawcy jest : ............................................

po

stronie

§5
Protokoły Odbioru
1. Przedmiot umowy podlegać będzie odbiorom zgodnie z zasadami określonymi w
umowie.
2. W czynnościach odbiorowych uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i
Wykonawcy.
3. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
a) odbiór sprzętu/wyposażenia,
b) odbiór końcowy zadania-przekazanie do użytkowania,
c) odbiór pogwarancyjny,
4. Podpisanie protokołów wymienionych w zdaniu poprzedzającym nie pozbawia
Zamawiającego do zgłoszenia uwag do przedmiotu umowy w trakcie odbioru
końcowego.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady,
wówczas:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do
czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych i usterek.
Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w
uzgodnionym przez Strony terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania
protokołu. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie
uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem. W przypadku nieusunięcia wad i nieistotnych usterek w
terminie wyznaczonym w protokole odbioru końcowego Zamawiający
uprawniony będzie do zlecenia wykonania naprawy na koszt Wykonawcy
podmiotowi trzeciemu bez upoważnienia sądowego lub dokonać naprawy we
własnym zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcę do
usunięcia wady, w formie pisemnej, w wyznaczonym terminie, po
bezskutecznym upływie tego terminu. W takim przypadku Wykonawca zwróci
Zamawiającemu poniesione i udokumentowane koszty usunięcia wad wraz z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty ich poniesienia. Uprawnienia
wykonania naprawy za Wykonawcę nie pozbawia innych uprawnień,
przewidzianych prawem lub umową.
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub jeżeli wady uniemożliwiają
korzystania z przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części
przedmiotu umowy po raz drugi,
c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystanie z
przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może

obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio
do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy.
6. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie
stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada istotne wady, gdy Wykonawca nie
przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych do dokonania odbioru dokumentów
powykonawczych lub odbiorowych, lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do
zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu odbioru dostaw zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
7. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest
doprowadzić uszkodzone w jej trakcie powierzchnie lub elementy infrastruktury
Zamawiającego do stanu pierwotnego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie
krótszym niż 2 dni robocze od dnia ujawnienia uszkodzenia.
8. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie max. 7 dni od daty
zgłoszenia.
9. Odbiór końcowy całego zadania ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego
przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie
pisemnej, a także wraz z zgłoszeniem do odbioru przekaże Zamawiającemu całość
wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, w tym certyfikaty,
aprobaty, deklaracje zgodności, zgody, decyzje, pozwolenia, opinie, uzgodnienia,
dokumentacja powykonawcza, instrukcje obsługi etc..
10. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty
potwierdzenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, zawiadamiając o tym na
piśmie.
11. Zamawiający wyznaczy datę okresowych gwarancyjnych przeglądów dostaw przed
upływem terminu gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę
w formie pisemnej. Po upływie okresu gwarancji dokonuje się odbioru
pogwarancyjnego.
§6
Szkolenie
1. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia program
szkolenia personelu. Instruktaż powinien obejmować m.in.: wszystkie zaoferowane
funkcje sprzętu/wyposażenia. Szkolenia zostaną przeprowadzone zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Instruktaż w zakresie obsługi wyposażenia / urządzenia będzie
obejmował m.in.: szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy.
2. Szkolenia winny być kompleksowe i obejmować wszelkie zagadnienia, które są
niezbędne do prawidłowej obsługi i konserwacji sprzętu/wyposażenia. Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia uczestnikom szkolenia na swój koszt materiałów
związanych z przedmiotem szkolenia.

3. Wykonawca zapewnia, że szkolenie będzie przeprowadzone przez osoby posiadające
odpowiednią wiedzę oraz przygotowanie merytoryczne do przeprowadzania
szkolenia.
4. Strony potwierdzają, iż szkolenia mogą być prowadzone w terminach uzgodnionych z
użytkownikami, celem dostosowania się Wykonawcy do możliwości czasowych
personelu Zamawiającego, w razie potrzeby także po wykonaniu niniejszej umowy.
W związku z tym szkolenia nie warunkują podpisania żadnego z przewidzianych
umową protokołów i możliwości wystawienia faktury.
5. Wykonawca zobowiązany jest także do udzielania telefonicznego i zdalnego
wsparcia technicznego dla pracowników Zamawiającego po uruchomieniu
sprzętu/wyposażenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i stabilności pracy przedmiotowego wyposażenia/sprzętu.
§7
Gwarancje i rękojmie.
1. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi.
2. Okres gwarancji i rękojmi jest zgodny z okresem zaoferowanym w ofercie.
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od
uprawnień z tytułu rękojmi.
4. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od przekazania sprzętu/wyposażenia
do użytkowania, nie wcześniej jednak niż przed pozytywnym odbiorem przedmiotu
umowy.
5. Okres rękojmi rozpoczyna bieg od dnia podpisanego przez obie strony Protokołu
odbioru końcowego.
6. Wykonawca zapewnia zadeklarowaną jakość sprzętu/wyposażenia.
7. Wykonawca, w ramach gwarancji i rękojmi, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt,
wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność.
8. Po trzykrotnej naprawie tego samego elementu, części bądź modułu, Wykonawca
wymieni ten element, część lub moduł na wolny od wad.
9. Jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad w ramach gwarancji i rękojmi nie
dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony bez upoważnienia sądowego do
powierzenia usunięcia wad w drodze naprawy innemu autoryzowanemu serwisowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu
na podstawie prawa i umowy, w tym uprawnienie do naliczania kar umownych.
Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami naprawy wraz z ustawowymi odsetkami
od daty ich poniesienia.
10. W czasie trwania gwarancji i w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania w ramach ceny przeglądów, napraw i wymiany uszkodzonych elementów
sprzętu/wyposażenia na swój koszt w taki sposób, by po ich naprawie prawidłowo
funkcjonował, pod warunkiem że za naprawę odpowiedzialny jest w ramach
gwarancji Wykonawca, w szczególności Wykonawca nie jest zobowiązany do

dokonywania napraw, których konieczność jest wynikiem działania siły wyższej, osób
trzecich czy niezgodnego z instrukcją działania zachowania samego zamawiającego.
Gwarancja w ramach wynagrodzenia umownego obejmuje m.in.: koszty dojazdu i
pracy serwisanta, oględziny i diagnostykę sprzętu/wyposażenia, koszty naprawy i
wymiany części zamiennych, materiałów i elementów zużywalnych wskazanych w
instrukcji serwisowej do wymiany oraz wszystkich części wymaganych do
prawidłowego funkcjonowania.
11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu po każdej planowej czynności serwisowej oraz
po każdej naprawie, raport serwisowy.
12. Z tytułu udzielonej gwarancji i serwisu Wykonawca nie będzie otrzymywał żadnego
wynagrodzenia.
13. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać napraw wyłącznie na miejscu, gdzie
zainstalowany jest
sprzęt/wyposażenie.
W uzasadnionych przypadkach
sprzęt/wyposażenie będzie naprawiany u Producenta. W przypadku konieczności
wysłania elementu sprzętu/wyposażenia poza miejsce jego zainstalowania wymagana
jest zgoda Zamawiającego. Koszty transportu sprzętu/wyposażenia oraz wysłania jego
elementów poza miejsce jego zainstalowania pokrywa Wykonawca.
14. Zgłoszenia nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu/wyposażenia Zamawiający
dokonuje na piśmie przesłanym do Wykonawcy za pośrednictwem operatora
pocztowego lub pocztą elektroniczną lub faksem niezwłocznie po wykryciu
nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić
do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
15. Naprawa powinna być wykonana w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania
zgłoszenia, a w przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych elementów
nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
16. Zamawiający ma prawo wykonywać wszelkie uprawnienia wynikające z prawa
dotyczące rękojmi.
17. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny do udzielania telefonicznych porad
dotyczących eksploatacji dostarczonego sprzętu/wyposażenia.
18. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny do okresowej konserwacji
wyposażenia/sprzętu i wykonywania jego badań technicznych w okresie gwarancji.
19. Przez cały okres gwarancji na sprzęt/wyposażenie Wykonawca zobowiązany jest do
okresowych przeglądów. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin
planowanych przeglądów z Zamawiającym na 7 dni przed planowanym przeglądem.
20. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy,
które zleci swoim Podwykonawcom.
21. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich
części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji, bieg terminu
gwarancji i rękojmi rozpoczyna się na nowo co do wymienionych części przedmiotu
umowy
§8
Wynagrodzenie

1. Zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania Umowy w
zakresie dostawy sprzętu/wyposażenia wraz z czynnościami niezbędnymi do
przekazania do eksploatacji, m.in. złożeniem, instalacją, rozruchem, szkoleniem
wynagrodzenie w wysokości:
Cena brutto: …………………………………………..PLN
Słownie………………………………………………………………………………
W tym VAT: ……………………………………………PLN
2. Wynagrodzenie ustalone powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym dokonanie wszelkich formalności objętych umową i ma charakter
ryczałtowy.
3. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu Protokołu
Odbioru Końcowego oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury dostarczonej do siedziby Zamawiającego. Wynagrodzenie będzie
płatne w terminie do 30 dni, od daty wystawienia faktury VAT i dostarczenia jej
przez Wykonawcę do siedziby zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury jest
podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Za dzień zapłaty uznaje się dzień
obciążenia rachunku Zamawiającego.
§9
Kary umowne
1. Strony ustanawiają następujące kary umowne z tytułu nienależytego wykonania lub
niewykonania niniejszej Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 0,1 kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w dochowaniu terminu określonego w § 3 ust. 1.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 0,1 kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym
lub w okresie gwarancji i rękojmi-za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia
wyznaczonego do usunięcia wad i usterek do dnia potwierdzających ich wykonanie,
4. Wykonawca zapłaci karę umowną w następujących przypadkach:
a) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy,
b) w przypadku niedotrzymania obowiązku przedstawienia polis ubezpieczenia,
nieprzedłużenia terminu ich obowiązywania – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1 c) Umowy netto za każdy
dzień opóźnienia,
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

6. Potrącenia, o których mowa powyżej mogą być dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.
7. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w
ust. 4 kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą
zapłacone w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.
8. Powyższe postanowienia dotyczące kar umownych nie uchybiają prawu do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody
przekracza wysokość naliczonych kar umownych. W takim wypadku zapłacone kary
umowne będą zaliczane na poczet należnego odszkodowania.
§10
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:
a) dostarczony przez Wykonawcę sprzęt/wyposażenie nie posiada wszelkich
niezbędnych zezwoleń i zgód właściwych organów, co powoduje, że nie może
być używany,
b) wyposażenie/sprzęt został zainstalowany w sposób nieprawidłowy
uniemożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie i wada ta nie może zostać
usunięta,
c) pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy, Wykonawca jest w zwłoce
wykonaniu przedmiotu zamówienia,
d) Wykonawca nie wykonuje obsługi serwisowej gwarancyjnej z uwagi na fakt,
że nie może z jakichkolwiek przyczyn dostarczyć elementów zamiennych do
wyposażenia/sprzętu, które muszą być wymienione a których brak powoduje
niemożność korzystania z wyposażenia/sprzętu w odniesieniu do
którejkolwiek z funkcji określonej w instrukcji obsługi,
2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych powyżej Wykonawca
jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wynagrodzenia wpłaconego z tytułu
niniejszej Umowy. Wykonawcy nie należy się żadne wynagrodzenie w przypadku
odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w pkt 1a) powyżej.
3. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu Zamawiającego przesyła Wykonawcy wskazując
w nim podstawę odstąpienia od Umowy oraz uzasadniające je okoliczności faktyczne.
4. Odstąpienie od umowy w każdym przypadku określonym w ust. 1 wymaga
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia
określonego w wezwaniu naruszenia umowy z zagrożeniem odstąpienia od umowy w
przypadku bezskutecznego upływu odpowiedniego terminu wskazanego w wezwaniu
na usunięcie naruszenia.
§11
Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia objętych
przedmiotem umowy Podwykonawcom.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców
działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie
zakresu Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
jakichkolwiek obowiązków przewidzianych Umową lub przepisami prawa.
§12
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie niższej niż łączne wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. Wykonawca po podpisaniu umowy
załącza w/w polisę lub certyfikat do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji
przedmiotu umowy w tym w okresie przechowania przedmiotu umowy.
3. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich
Podwykonawców.
4. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia
dostawy Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć, nie później niż ostatniego
dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia.
5. Beneficjentami z tytułu ubezpieczeń wymienionych w ust. 1 będą równolegle
Zamawiający i Wykonawca.
§13
Postanowienia ogólne
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania we właściwym czasie o
zdarzeniach mających istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.
2. Każda ze stron wyznaczy swoich przedstawicieli upoważnionych do działania w ich
imieniu w zakresie rozwiązywania problemów, mogących zaistnieć przy realizacji
niniejszej umowy.
3. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie nie dokona cesji
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§ 14
Poufność
Strony zobowiązują się wobec siebie, że zarówno podczas obowiązywania niniejszej umowy,
jak i po jej rozwiązaniu zachowają w tajemnicy i będą traktowały jako poufne wszelkie
informacji techniczne, handlowe i inne informacje, know-how oraz dane, informacje,
ujawnione im bezpośrednio lub pośrednio przez drugą stronę dla celów niniejszej umowy
oraz że będą wykorzystywały te informacje wyłączenie dla celów niniejszej umowy i

zapewnią zachowanie ich w tajemnicy przez swoich pracowników oraz inne osoby, za
pomocą, których wykonują zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.
§ 15
Procedury bezpieczeństwa
1. Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu zamówienia jest zobowiązany
zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby
przebywające na terenie placówki Zamawiającego.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na
własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.
§16
Adresy do korespondencji
1. Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń
woli i wiedzy):
a) Po stronie Zamawiającego: ……………………………
b) Po stronie Wykonawcy: ………………………………
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach w/w
adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni
znany drugiej Stronie adres.
§17
Zmiana umowy
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach:
1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych
ujawnionych w rejestrach publicznych,
2) zmiany przedmiotu umowy, gdy zaproponowany w ofercie sprzęt został wycofany z
rynku lub zaprzestano jego produkcji, czego nie dało się przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności i nie jest to zawinione przez Wykonawcę, a nowy
sprzęt posiada co najmniej równorzędne cechy, parametry i funkcjonalność, jak sprzęt
wskazany w ofercie,
3) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy
lub zachowania terminu realizacji umowy,
4) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT),

2.

3.

4.
5.

6.

5) niezbędna i konieczna jest zmiana terminu wykonania Umowy ze względu na
zaistnienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy
w wyznaczonym terminie, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania
należytej staranności i nie są one zawinione przez Wykonawcę,
6) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy.
W rozumieniu niniejszej Umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne
i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku
maksymalnej staranności stron.
Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego
pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia
tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy spowodowanych
zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla
nadrobienia powstałych zaległości.
Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w takim
zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej.
Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada on wniosek
Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed planowanym wejściem w życie takiej
zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.
Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§18
Rozstrzyganie Sporów
1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Przepisy Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§19
Postanowienia Końcowe
1.

2.
3.
4.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017r., poz. 459) oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – tekst jednolity.
Spory mogące powstać na tle wykonania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

5.

Integralną część umowy stanowią załączniki nr … - opis parametrów oferowanych
urządzeń oraz oferta Wykonawcy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

