
     
 

Załącznik Nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy 

 

UMOWA DOSTAWY Nr ……..……/………… 

w dniu …..………. pomiędzy: 

  

UZDROWISKIEM HORYNIEC Sp. z o.o., ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec - Zdrój, 

KRS 0000088952, NIP 7930001813, REGON: 000781032, 

reprezentowaną przez:  

1. Dorotę Czyż - Prezesa Zarządu, 

2. Andrzeja Jędrejko - Członka Zarządu, 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”,  

a  

………………………………………………………………………………………………………………… 

KRS ……………………, NIP ……………………, REGON: …………………………, 

reprezentowaną przez:  

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

zwanym/zwaną w dalszej części „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.  

   

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego …………………………… 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) dalej „PZP”, na (……………………), została zawarta umowa  

o następującej treści:  

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

Przedmiotem umowy jest dostawa (……………………………………………………………………………). 

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wyposażenie i urządzenia dostarczone w ramach zamówienia:  

1) jest fabrycznie nowe (rok produkcji 2019 lub nowszy), kompletne, wolne od wszelkich wad oraz 

spełnia warunki techniczne określone w SIWZ.  

2) Posiada odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa, do każdego towaru jest dołączona karta 

gwarancyjna, gdy takiej gwarancji udziela producent urządzenia lub Wykonawca niniejszej umowy, 

oraz dodatkowo instrukcja użytkownika, dokumentacja produktowa i inne związane z korzystaniem  

z towaru informacje, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy podpisywaniu końcowego  

protokołu odbioru. W/w dokumenty winny być sporządzone w języku polskim.  

3) Odpowiada wymogom przeciwpożarowym oraz spełniają warunki BHP określone w stosownych 

przepisach.   

4) Wyposażenie i urządzenia są wyłączną jego własnością, są wolne od jakichkolwiek roszczeń  

i obciążeń na rzecz osób trzecich i nie istnieją żadne zobowiązania, w wyniku których Wykonawca 

nie byłby uprawniony do sprzedaży towarów lub byłby zobowiązany do zbycia towarów na rzecz 

jakichkolwiek innych podmiotów niż Zamawiający.  
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5) Wyposażenie wykonane będzie z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano 

poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.  

6) Wyposażenie i urządzenia muszą nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją                                  

i przeznaczeniem, niezwłocznie po ustawieniu lub zamontowaniu w wyznaczonym pomieszczeniu, 

oraz że uruchomienie urządzeń nie będzie wymagało żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.  

7) Dostarczony w ramach niniejszej umowy sprzęt medyczny posiada aktualne dokumenty dopuszczenia 

do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 

2017 r., poz. 211)*.  

4. Przed dokonaniem dostawy, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystykę dostarczanych mebli.  

W przypadku mebli wykonywanych na wymiar, Wykonawca przed wykonaniem zlecenia dokona wizji 

lokalnej i przedmiaru, sporządzi rysunki wykonawcze, przedłoży próbki (materiał i kolor) oraz 

zatwierdzi je z Zamawiającym. Zamawiający zobowiązuje się zatwierdzić w terminie do 5 dni roboczych 

od daty otrzymania kolorystykę mebli oraz rysunki techniczne*.   

5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców albo Wykonawca wykona 

przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ów ………………………w zakresie: …………………  

6. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne 

działania i zaniechania.  

7. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnego i gotowego do użycia wyposażenia oraz innego 

sprzętu dostarczonego w ramach niniejszej umowy z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczeń, 

w których będą użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach. Montaż 

będzie polegał w szczególności na: ustawieniu lub powieszeniu, wypoziomowaniu poszczególnych 

elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia. Przez montaż rozumie się również próbne 

uruchomienie.  

8. Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie, w porach ustalonych w § 6 ust. 2. 

9. Wykonawca jest obowiązany wykonywać prace oraz inne czynności w taki sposób, aby nie powodowało 

to jakichkolwiek utrudnień dla Zamawiającego, jego pracowników, pacjentów i innych osób 

przebywających na terenie obiektów, w tym nadmiernych uciążliwości związanych z dostępem do dróg 

(publicznych lub prywatnych - wewnętrznych). Wykonawca jest w szczególności obowiązany 

wykonywać wszelkie prace oraz inne czynności w taki sposób, aby nie powodowało to zakłóceń w 

użytkowaniu czynnych budynków Zamawiającego. W przypadku konieczności zakłócenia bieżącej 

działalności któregoś z budynków Zamawiającego, termin i zakres takich zakłóceń musi być pisemnie 

uzgodniony z Zamawiającym. W przeciwnym wypadku wszelkie koszty i ryzyka związane  

z ewentualnymi utrudnieniami ponosi wyłącznie Wykonawca.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody powstałe w związku 

z niewłaściwym wykonywaniem umowy.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez cały okres trwania niniejszej 

umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego jej przedmiotu, ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 

obejmującej/obejmujących swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie  

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami 

(szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, na kwotę 

ubezpieczenia nie niższą niż kwota brutto z oferty, to jest: ……………zł (słownie: 

……………………………………).  

12. Wykonawca dostarczy przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie później niż 7 dni 

od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) wraz z mającymi 

do nich zastosowanie warunkami potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są 

Zał%202%20Ogólne%20warunki%20umowy%20-%20FORMA.rtf
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obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacone.   

13. Brak przedłożenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy  

z winy Wykonawcy.  

§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą, w celu umożliwienia realizacji Przedmiotu 

umowy, a w szczególności do:  

1) Udostępnienia niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy danych, dokumentów i informacji 

znajdujących się w posiadaniu Zmawiającego. 

2) Utrzymywania roboczych kontaktów w formie spotkań, rozmów telefonicznych, e-mail, fax. 

 

§ 5 

KONTAKT STRON UMOWY 

1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą w sprawach formalnych …………………...., 

tel.: …………………., e-mail: …………………, a do odbioru przedmiotu umowy i podpisania 

Protokołu Odbioru ilościowo – jakościowego osoby: p.………………,tel.: ………, e-mail: ……….. 

2. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym p....................;tel.:.............. faks:................, 

email:…………… Adres do korespondencji:.................... 

3. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony 

dokonującej zmiany.  

4. Strony wskazują następujący adres do doręczeń: 

1) Zamawiający: ………………………   

2) Wykonawca: ……………………….. 

5. W przypadku zmiany adresu do doręczeń przez którąkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie 

drugą Stronę na piśmie najpóźniej w dniu następującym po tej zmianie. W przypadku braku takiego 

powiadomienia doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne.   

   

§ 6 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie z zachowaniem terminów określonych w 

SIWZ.  

2. Zamawiający umożliwi Wykonawcy prowadzenie dostaw i montażu wyposażenia i sprzętu dni 

powszechne w godzinach 7.00 – 20.00.  

3. Na co najmniej trzy dni wcześniej, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego (tj. osoby wskazane § 5 ust. 

1 umowy) o planowanym terminie dostarczenia poszczególnych części przedmiotu umowy. Zamawiający 

może odmówić przyjęcia poszczególnych części dostarczonych w dni uznane u Zamawiającego za wolne 

od pracy oraz w dni powszednie poza godzinami 7.00 – 20.00.  

4. Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy 

przejdzie na Zamawiającego w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony i zamontowany  

w uzgodnionym miejscu i przyjęty przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego.   

 

 

 

 

§ 7 

WARUNKI DOSTAWY 

1. Przedmiot umowy określony w § 2 dostarczony będzie na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego.  
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2. Dostawa przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego obejmuje: transport, 

rozładunek i montaż, oraz wniesienie do określonych pomieszczeń.  

3. Po wniesieniu wyposażenia i sprzętu do określonych pomieszczeń oraz po zakończeniu ich montażu,  

Strony dokonają sprawdzenia ilościowego przedmiotu dostawy, jakości przedmiotu dostawy, zgodności 

przedmiotu dostawy z treścią Umowy, a także deklarowanymi w złożonych przez Wykonawcę 

dokumentach przetargowych, braku uszkodzeń mechanicznych oraz poprawności montażu przedmiotu 

dostawy; co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obydwie Strony, po 

zrealizowaniu każdego z etapów.  

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub uszkodzeń podczas odbioru Wykonawca zobowiązuje 

się do usunięcia wszelkich tak stwierdzonych nieprawidłowości na swój koszt w terminie 5 dni 

roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego. Koszty związane z ponownym odbiorem 

pokrywa w całości Wykonawca. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu 

odbioru podpisanego bez uwag. Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy i podpisania protokołu do 

momentu usunięcia wad przez Wykonawcę.  

5. Podpisane przez Strony bez uwag protokoły stanowią podstawę przyjęcia dostarczonej wraz z towarem 

przez Wykonawcę faktury.  

6. Towar ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Na Wykonawcy ciąży 

odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty towaru, aż do chwili podpisania przez Strony 

protokołów odbioru poszczególnych etapów.  

7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby 

nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu wyposażenia i sprzętu. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z jego winy. Zamawiający 

nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczenia do 

stanu sprzed uszkodzenia / zabrudzenia w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.  

8. Po zakończeniu montażu towaru Wykonawca usunie na swój koszt wszelkie zbędne materiały, odpady  

i śmieci.  

9. Do przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca 

dołączy sporządzone w języku polskim dokumenty wymagane zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym w szczególności:  

1) Stanowiące dokumentację techniczno – ruchową (DTR), w wersji papierowej i elektronicznej – 

dokumentacja dostarczana przez producenta lub Wykonawcę wraz ze sprzętem. DTR powinna 

zawierać co najmniej: dane dotyczące identyfikacji sprzętu (nazwa, typ, producent urządzenia), 

informacje dotyczące przechowywania i transportu sprzętu, uruchomienia sprzętu, informacje 

dotyczące samego sprzętu (warunki pracy, opis techniczny), instrukcję obsługi, stanowiska 

robocze, informacje dotyczące utrzymania w ruchu, w tym konserwację sprzętu, informacje 

dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych, w tym tabelę zawierającą kody błędów wraz z 

przypisanymi im opisami wyjaśniającymi charakter usterki.* 

2) Deklarację zgodności producenta lub certyfikat zgodności oraz dokumenty potwierdzające 

prawidłowe wprowadzenie do obrotu na terytorium RP. 

3) Instrukcję obsługi w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim,.  

4) Karty gwarancyjne w języku polskim oraz zaświadczenia dla personelu w zakresie obsługi 

dostarczonego sprzętu (po odbytym szkoleniu). 

10. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wyposażenia i urządzeń, które dla prawidłowego i 

bezpiecznego działania wymagają fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej 

obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, 

kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania 

sprzętu nie mogą być wykonywane przez Zamawiającego, wykaz podmiotów upoważnionych przez 

producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, załączonych do 
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sprzętu przez producenta, importera lub dystrybutora wprowadzającego do obrotu na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

11. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do urządzeń, których prawidłowe i bezpieczne działanie  

i użytkowanie wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów 

eksploatacyjnych określonych przez producenta sprzętu, wykaz dostawców takich części i materiałów, 

określonych przez producenta, importera lub dystrybutora wprowadzającego do obrotu na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

12. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenia personelu z obsługi sprzętu w siedzibie 

Zamawiającego w przypadku, jeśli producent zawarł w dokumentacji technicznej dostarczonej wraz z 

urządzeniami wymóg przeszkolenia osób w zakresie bezpiecznej obsługi.  

13. Szkolenie personelu z obsługi urządzeń zostanie przeprowadzone nie później niż w dniu podpisania 

protokołu odbioru końcowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca sporządzi 

protokół z przeprowadzanego szkolenia, zawierający listę osób przeszkolonych. Protokół zostanie 

podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

przeprowadzenie części szkoleń po podpisaniu protokołu odbioru poszczególnych etapów.    

 

§ 8 

WARTOŚĆ UMOWY, TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę wraz z podatkiem VAT w wysokości: 

...............................PLN z VAT (słownie: ...............................,.../100), co stanowi wartość umowy.  

2. Cena ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w 

celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności 

zawiera koszt przedmiotu dostawy wraz z dostarczeniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

ubezpieczenie na czas transportu i rozładunku, koszt rozładunku i wniesienia w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego, koszt dokonania ewentualnych pomiarów, koszt montażu, koszt wszelkich niezbędnych 

materiałów montażowych, koszt zapewnienia bezpłatnego serwisu technicznego w okresie 

gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami SIWZ. Jednocześnie cena ta zwiera w sobie szkolenia 

pracowników, koszty przygotowania Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do normalnego 

użytkowania, konserwacji i naprawy sprzętu i pozostałego wyposażenia, darmowe przeglądy, darmowe 

czynności konserwacyjne czy wymianę materiałów zużywalnych w okresie gwarancji. Cena powinna 

również uwzględniać  

3. Podatki, opłaty i inne należności płatne przez Wykonawcę (w tym koszt ewentualnego cła) oraz wszelkie 

elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia.  

4. Ceny jednostkowe wyposażenia podane w ofercie Wykonawcy, a także cena określona w ust. 1 nie 

ulegną zmianie ze względu na wybór kolorystyki mebli wchodzących w skład wyposażenia, który 

zostanie dokonany przez Zamawiającego po zawarciu umowy, zgodnie z § 2 ust. 4 umowy*.  

5. Zapłata należności nastąpi przelewem po zrealizowaniu całego (części) przedmiotu umowy tj. po 

podpisaniu przez Strony protokołu obu etapów, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze, w terminie 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.  

6. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą 

przelewu.  

7. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia w płatności.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należnych 

Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy kar umownych lub odszkodowania.  

9. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez pisemnej zgody 

Zamawiającego.   
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§ 9 

KARY UMOWNE 

  

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy/ jego etapu, dla którego 

Zamawiający lub Strony ustaliły termin realizacji – w wysokości 0,1%  wartości  wynagrodzenia 

brutto, za przedmiot umowy/jego etap (o którym mowa w § 8 ust. 1);  

2) z tytułu dostarczenia przedmiotu umowy z wadą – w wysokości 10% ceny brutto tego elementu 

wyposażenia, wskazanej w ofercie Wykonawcy. W powyższym przypadku, Wykonawcy nie zwalnia 

fakt przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli, o której mowa w § 7 ust. 3 umowy,  

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności 

określonych w § 8 ust. 1 pkt. 1-3 – w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 8 ust. 1;  

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy/ jego etapu lub  

w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy/ jego 

część (o którym mowa w § 8 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu 

wyznaczonego terminu;  

3. Podstawą naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 2 jest podpisany przez Strony protokół 

stwierdzający wady lub brak żądanych cech, o którym mowa w § 7 ust. 5.  

4. Kary umowne należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy zostaną potrącone z wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy lub Wykonawca zapłaci należność na 

rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej 

wystawienia. Wykonawca wyraża zgodę na takie potrącenie i pomniejszenie wynagrodzenia wynikającego 

z wystawionej faktury o wysokość naliczonych kar umownych.  

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy lub odstąpienia od niej.  

  

§ 10 

ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej umowy, 

Zamawiający ma prawo wedle własnego uznania, zachowując prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy 

odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku:   

1) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy przekraczającego trzydzieści (30) dni;   

2) gdy Wykonawca nie wykonuje swych obowiązków lub wykonuje je w sposób nienależyty. Przed 

odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do zaniechania naruszeń 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Niezastosowanie się Wykonawcy do wezwania 

upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy;   

3) dokonuje cesji Umowy lub jej części albo powierza wykonanie całości umowy lub jej części przez 

podmioty trzecie bez zgody Zamawiającego,  

2. W przypadku odstąpienia Umowy na podstawie ust. 1 powyżej, Zamawiający będzie zobowiązany do 

zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za towary odebrane przez Zamawiającego, zgodnie z 

postanowieniami Umowy, do daty rozwiązania Umowy.   

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 



*) jeżeli dotyczy 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy.   

4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:   

1) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych;   

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,   

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które 

ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 

Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.   

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy/rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i winno zawierać uzasadnienie.  

§ 11 

ZMIANA UMOWY 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w 

art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem 

nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.   

2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić 

zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:   

1) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika ona z 

winy Wykonawcy. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie 

terminu wynikającego z oferty,   

2) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy brak możliwości 

dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  

w szczególności w przypadku przedłużających się prac remontowo – budowlanych w miejscu 

dostarczenia mebli,   

3) konieczności zmiany miejsca dostawy, w sytuacji gdy brak możliwości dostarczenia wyposażenia                     

i sprzętu w miejsce pierwotnie wskazane przez Zamawiającego wynika z okoliczności leżących po 

stronie Zamawiającego lub z przyczyn przez niego niezawinionych np. „siła wyższa”,   

4) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na 

realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia powierzonego 

podwykonawcom, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale 

podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę, a także zmiany lub rezygnacji z 

podwykonawców wskazanych w § 3 ust. 5 umowy,   

5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

umowy,   

6) zakończenia serii produkcyjnej danego sprzętu oraz rozpoczęcie produkcji sprzętu o parametrach 

technicznych takich samych lub lepszych od opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji 

postępowania.  

7) wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta sprzętu lub Wykonawcę,   

8) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą - na 

pisemny wniosek jednej ze Strony,  

9) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy.   



*) jeżeli dotyczy 

  

§ 10 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Niezależnie od rękojmi za wady rzeczy przewidzianej w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu 

przysługują dodatkowo uprawnienia wynikające z gwarancji jakości.   

2. Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru . Na elementy wymieniane, 

naprawiane okres gwarancji wynosi minimum …… miesięcy lecz nie mniej niż do końca okresu 

gwarancji producenta na całe urządzenie i biegnie ponownie od momentu naprawy, wymiany danego 

elementu. W przypadku, gdy producent urządzeń przewiduje termin gwarancji dłuższy niż ten 

zaoferowany przez Wykonawcę, obowiązuje termin gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji 

producenta.  

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi w terminie i na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, w ramach wynagrodzenia umownego, do wykonania 

przeglądów technicznych wyposażenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji i gwarancji 

urządzeń i wyposażenia, nie rzadziej jednak niż raz w roku, w terminie ustalonym z przedstawicielem 

Zamawiającego.   

5. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i wymiany na swój koszt materiałów eksploatacyjnych  

w okresie gwarancji.  

6. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich 

uszkodzonych elementów, jak również inne koszty związane z naprawą. Nie dotyczy to elementów,  

które uległy wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zgłoszonej awarii lub uszkodzenia wyposażenia nie później niż 

w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia, w okresie gwarancyjnym.                                       

8. W razie uchybienia w/w terminowi przystąpienia do naprawy Zamawiający uprawniony będzie do 

zlecenia wykonania naprawy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z 

tytułu gwarancji (rękojmi), niezależnie od pozostałych uprawnień Zamawiającego wynikających z 

Umowy.     

9. Jeżeli w okresie gwarancji dany element wyposażenia okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się 

do nieodpłatnej wymiany takiego elementu na nowy, wolny od wad.   

10. O wszelkich stwierdzonych wadach, awariach czy usterkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

osobę określoną w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Zgłoszenie może nastąpić w formie pisemnej tj. m.in. za 

pośrednictwem faxu, email, lub tradycyjnej listem poleconym.  

11. W razie, gdy dana wada wyposażenia (urządzenia, sprzętu) w okresie udzielonej gwarancji będzie 

naprawiana więcej niż 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać uprawnienie do wymiany danego 

elementu lub całego urządzenia na takie samo nowe, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 Umowy. Koszty takiej wymiany ponosi Wykonawca.  

12. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie 

gwarancji lub ofercie Wykonawcy, sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron 

niniejszej umowy.  

§ 11 

PODWYKONAWSTWO 

  

1. Wykonawca za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie może powierzyć realizację części przedmiotu 

umowy Podwykonawcom.  

2. Zakres przedmiotu umowy, jaki zostanie wykonany przez podwykonawców wynika z umowy i SIWZ.  



*) jeżeli dotyczy 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania umowy ma obowiązek podać nazwy albo imiona  

i nazwiska oraz podać dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania zamawiającego o wszelkich zmianach danych 

dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

zamówienia.  

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia .  

 

§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

  

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % wynagrodzenia brutto, określonego  

w                    § 8 ust. 1 Umowy.  

2. Strony oświadczają zgodnie, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości…………….(słownie:…………………) zostało w całości przekazane przez Wykonawcę na 

rzecz Zamawiającego przed zawarciem niniejszej umowy w formie………………  

3. Zamawiający zwróci wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 

następujących warunkach:  

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń,  

2) 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady, tj. 24 miesięcy od odbioru.   

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Zamawiający ma prawo pokryć koszty 

doprowadzenia do należytego wykonania umowy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co 

wykonawca wyraża zgodę. Podobnie w przypadku nieusunięcia wad w ramach uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady, pokryć koszty usunięcia wad z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

5. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

6. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.  

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca 

jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 

zabezpieczenia.  

8. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 3 powyżej. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

9. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 

jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania 



*) jeżeli dotyczy 

umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.  

10. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 9 powyżej, nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 

dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia  

z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.  

11. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w 

terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.  

  

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej - w formie aneksu - pod rygorem ich 

nieważności.  

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na 

miejsce siedziby Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.  

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy.  

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami stanowi integralną część 

przedmiotowej umowy. Załączniki do umowy również stanowią jej integralna część.  

6. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły 

wiadomości przy realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz podlegają ochronie w 

rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.  

 

Zamawiający:                                Wykonawca: 


