
 
Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

UMOWA NR ………/2019 
 

zawarta w dniu ............................... 2018 r. pomiędzy:  

Gminą Żyrzyn, Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn,  

NIP: 716-26-89-805, REGON: 431020115, 

reprezentowaną przez:  

Pana Andrzeja Bujek – Wójta Gminy Żyrzyn, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Jadwigi Polak, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………….. 

NIP: …………..………………, REGON: ……………………. 

reprezentowanym przez ………………………………………. 

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”. 
 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia pn.: Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego w celu realizacji 

projektu pn. „EDUKACJA W GMINIE ŻYRZYN” jest dostawa komputerów, sprzętu 

multimedialnego oraz wykonanie sieci informatycznej w Szkole Podstawowej  

w Skrudkach, Skrudki 5a; 24-103 Żyrzyn. 

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „EDUKACJA W GMINIE ŻYRZYN”, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie 

ogólne. 

3. Zamówienie obejmuje:  

Lp Nazwa Ilość 

1 Laptop z oprogramowaniem i głośnikami  22 szt. 

2 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe wraz z kompletem tonerów 1 szt. 

3 Budowa sieci (wraz z materiałami) 1 szt. 

4 Kamera HD 1 szt. 

5 Projektor multimedialny  1 szt. 

6 Pakiet biurowy do zestawów komputerowych 22 szt. 

7 Program graficzny 16 szt. 

8 Ekran interaktywny 1 szt. 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, miejsca dostawy zawiera załącznik nr 1 do umowy. 

5. Miejsce dostawy Szkole Podstawowej w Skrudkach, Skrudki 5a; 24-103 Żyrzyn. 

6. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było 

fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone  

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, 

technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim 

prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia 

powystawowego. 
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7. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Oprogramowanie musi być dostarczone 

wraz z wymaganymi i zalecanymi przez producenta oprogramowania, nie budzącymi wątpliwości, 

dokumentami potwierdzającymi legalność oprogramowania. 

8. Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył wszelkie dokumenty, niezbędne do legalnego 

używania oprogramowania (licencje). Dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu 

jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczenia innej opłaty utrzymującej ich 

ważności. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia miały legalnie zainstalowane 

oprogramowanie systemowe. 

9. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego 

uzgadniając datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia do szkoły.   

10. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dni robocze tj. poniedziałek – piątek,  

w godzinach ustalonych z dyrektorem placówki. 

11. Prace związane z budową sieci powinny odbywać się w dni uzgodnione z dyrektorem 

placówki i zakończyć się przed dniem dostawy sprzętu. Prace nie mogą powodować 

utrudnień w funkcjonowaniu placówki. 

12. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez 

zamawiającego, należy zamontować/zainstalować urządzenia, które tego wymagają. Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać pierwszego uruchomienia i konfiguracji wszystkich dostarczonych 

urządzeń. 

13. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub 

urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy 

Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy 

użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby 

zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące 

od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 

Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie 

wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 

katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego  

w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma 

wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta 

(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie 

produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie 

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych 

parametrach.  

14. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  

15. W każdym przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach oznakowania określonego  

w art. 2 pkt 16 ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania 

potwierdzające, że dostawy spełniają wymagania równorzędne. 

16. W przypadkach, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych, nie jest w stanie uzyskać 

określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że ofertowane 

przez niego dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie 

wyznaczonym, akceptuje inne środki dowodowe, a w szczególności dokumentacje techniczną 

producenta, o ile Wykonawca udowodni że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania 

określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 

17. Użycie w SIWZ lub załącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez 

jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę 

jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w 

opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia 

oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki 
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oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe,  

w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma 

ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania  

w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, 

oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty 

budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 

18. W każdym przypadku, w którym Zamawiający żąda aby oferowany sprzęt posiadał deklarację CE 

oznacza to deklarację wynikającą z dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej. 

19. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.  

20. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dostarczony w związku z realizacją niniejszej umowy sprzęt i wyposażenie spełniają wszelkie 

wymogi techniczne oraz posiadają oznaczenia zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 

wymaganiami Zamawiającego.  

2) dostarczony sprzęt i wyposażenie są wolne od wad prawnych i fizycznych oraz odpowiadają 

zaoferowanym przez Wykonawcę parametrom, 

3) dostarczane w ramach niniejszej umowy oprogramowanie posiada oryginalne licencje 

wystawione przez producentów oprogramowania, uwzględniające specyfikę realizowanego 

projektu. 

 

§ 2. Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala się na 20 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy, tj. do dnia …….2019 r. 

2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołów 

odbioru, o których mowa w § 12 umowy. 

 

§ 3. Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przygotowanie pomieszczeń do dostawy i montażu, 

2) współdziałanie z Wykonawcą przy wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie jaki jest niezbędny 

dla prawidłowej realizacji zobowiązań Wykonawcy, 

3) zapłata za dostarczone i odebrane urządzenia. 

 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przekazanie informacji dotyczących daty i godziny dostawy – informację należy przekazać 

zamawiającemu (drogą elektroniczną: faks lub e-mail) na co najmniej dwa dni przed 

planowanym terminem dostawy, 

2) dostawa, ustawienie wyposażenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami, należytą 

starannością, postanowieniami umowy i ofertą Wykonawcy, 

4) zabezpieczenie przedmiotu zamówienia na czas przewozu i montażu,  

5) dostarczenie urządzeń w wyznaczone miejsca, własnym transportem, na własny koszt  

i ryzyko, 

6) przestrzeganie zasad i przepisów BHP, 

7) zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji umowy w stosunku do zatrudnionych osób jak 

i osób trzecich, 

8) utrzymanie porządku w miejscu dostawy, 

9) montaż wyposażenia, które tego wymaga, 

10) udział w odbiorze przedmiotu umowy – przeprowadzenie prób działania urządzeń, 

11) przeszkolenie przedstawicieli zamawiającego w obsłudze urządzeń, które tego wymagają, 

12) przekazanie instrukcji obsługi urządzeń, w języku polskim. 
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13) przekazanie wymaganych przepisami prawa atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, 

deklaracji zgodności z obowiązującymi normami. 

2. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru 

zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może 

stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost 

w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 5. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich działań 

i metod pracy w trakcie transportu jak i na terenie dostawy.  

2. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo w miejscu dostawy przez cały okres wykonywania 

prac dla swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego i osób trzecich. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zaangażować odpowiednio wykwalifikowany personel, 

zapewniający należyte i terminowe wykonanie umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, które ewentualnie 

wystąpią w związku z realizacją niniejszej umowy 

 

§ 6. Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie realizacji części zamówienia podwykonawcom. Podwykonawcy 

muszą spełniać wymogi kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzonych im prac. 

2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny  

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

3. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą, której wartość przekracza 10% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 8, wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy 

z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę  

na zawarcie umowy.  

5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 

sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.  

6. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy z podwykonawcą przekaże Zamawiającemu kopię  

tej umowy. 

7. Do zmian umowy o podwykonawstwo zapisy ust. 3-6 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 7. Uwarunkowania wynagrodzenia 

1. Uznaje się, iż Wykonawca przed złożeniem oferty uzyskał potrzebne informacje, wziął pod uwagę 

rozmiar i rodzaj prac oraz materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia zamówienia oraz 

uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie 

mogą mieć wpływ lub mogły dotyczyć oferty.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustaliły na podstawie 

ceny ofertowej Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

określonego w § 8 umowy.  

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

§ 8. Wysokość wynagrodzenia. 

1. Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie w wysokości: ……………….. zł brutto (słownie: 

……………….. złotych). 
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2. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), na Zamawiającym spoczywa obowiązek 

podatkowy, w wysokości ……………………… zł (słownie: ………………………/100 złotych) 

3. Zamówienie objęte jest mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT  

i Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT w wartości netto ze wskazaniem 

stawki VAT. 

4. W związku z faktem, że do naliczenia i zapłacenia podatku od towarów i usług zobowiązany jest 

Zamawiający faktura musi zawierać dopisek „odwrotne obciążenie” 

 

 

§ 9. Regulowanie płatności 

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem po otrzymaniu prawidłowo wystawionych faktur VAT. 

Podstawą do wystawienia faktur są bezusterkowe protokoły odbioru przedmiotu umowy.  

2. Wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy 

podane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury  

do siedziby Zamawiającego.  

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek  

za opóźnienie w wysokości ustawowej. 

 

§ 10. Płatności Podwykonawców 

1. Wykonawca jest zobowiązany wraz z fakturą składaną Zamawiającemu, doręczyć Zamawiającemu 

pisemne potwierdzenie podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową faktury,  

o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. 

2. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, a termin 

płatności należności dla podwykonawcy nie upłynął, Zamawiający zatrzyma wypłatę kwoty  

w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Po 

upływie terminu płatności należności dla podwykonawcy, Zamawiający zapłaci należne 

wynagrodzenie podwykonawcy, przy czym zapłata wynagrodzenia podwykonawcy jest 

równoznaczna z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy i powoduje wygaśnięcie roszczenia o zapłatę 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawcę, do wysokości 

zapłaconego podwykonawcy wynagrodzenia. Ewentualne odsetki za nieterminowe regulowanie 

należności wobec podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

3. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia należne podwykonawcom nie może przekraczać 

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie. 

4. Ustalenia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi 

podwykonawcami. 

 

§ 11. Wierzytelności 

Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy może nastąpić 

wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

 

§ 12. Odbiór przedmiotu umowy  

1. Odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 

i Zamawiającego. Odbiór zostanie przeprowadzony po zmontowaniu urządzeń i sprawdzeniu ich 

działania, oddzielnie dla każdego etapu zamówienia. 

2. Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia poczynione w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  

3. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między jakością lub kompletnością przedmiotu 

zamówienia określonego w umowie i ofercie Wykonawcy, Zamawiający wraz z Wykonawcą 

sporządzi protokół rozbieżności. 

4. W przypadku, gdy wyposażenie będzie niezgodne (uszkodzone, niekompletne, itd.) z opisem 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć (wymienić) towar na właściwy, 

nowy, wolny od wad w terminie 2 dni roboczych. 
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5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie 

usunięcia tych wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich 

usunięcia przez Wykonawcę. 

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 

usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy. 

 

§ 13. Terminy usuwania wad 

1. Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 

gwarancyjnym zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

3. Z czynności odbioru oraz odbioru przed upływem okresu gwarancyjnego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 

na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

 

§ 14. Uprawnienia z tytułu wad 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) w przypadku, gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) w przypadku, gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

c) jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego, z tytułu 

opóźnienia Zamawiający naliczy kary umowne na zasadach określonych w § 19 ust. 1c 

umowy. 

3) w przypadku, gdy Wykonawca odmówił usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym 

terminie lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o którym w pkt 2 lit. b, 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy,  

a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy 

kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził zwrotu kosztów od 

Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 15. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego (brutto) o którym mowa w § 8 umowy, tj. kwotę:  ….………….. zł (słownie: 

………………………………………………………………………………………...….).  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, a także roszczeń zamawiającego o zapłatę kar umownych.  

3. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie: ……………..……………………. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi 

zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał 

przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel)  

nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków  

lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 
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6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 21 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego  

w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia 

na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić 

wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

7. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek odpowiednio dostosować 

terminy obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku niespełnienia 

tego obowiązku Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  

z form, o których mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmiany jego wysokości. 

 

§ 16. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku należytego wykonania umowy,  

będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu 

umowy (lub danego etapu realizacji umowy) potwierdzającym jego należyte wykonanie, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia, w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady 

rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu 

gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad, podstawą do 

zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 

 

§ 17. Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres  

………… (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) licząc odpowiednio od daty 

podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru każdego z etapów zamówienia,  

o których mowa w § 1 ust. 3 umowy.  

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 

rozszerzona do upływu udzielonej ……-letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów 

przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru całego przedmiotu umowy.  

3. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek,  

a w przypadku wad nie nadających się do usunięcia, wymiany wadliwego przedmiotu na nowy, 

wolny od wad o parametrach nie gorszych od tych, które posiadał pierwotnie dostarczony 

przedmiot/urządzenie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w terminie do 7 dni roboczych 

od chwili zawiadomienia o wadzie/usterce. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą 

Zamawiającego, o ile okoliczności niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie 

wad w pierwotnym terminie. 

5. O usunięciu wady Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, który w terminie 3 dni roboczych od 

dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia wad w obecności 

Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

6. Wykonawca dokona nieodpłatnej wymiany przedmiotu na nowy w terminie 7 dni, gdy dany 

element wyposażenia po maksymalnie trzech naprawach tego samego elementu lub zespołu 

wykaże wady w działaniu.  

7. Jeżeli Wykonawca będzie uchylać się od zrealizowania obowiązku, o którym mowa w ust. 6 

Zamawiający może wymienić dany przedmiot/ urządzenie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wszelkie zgłoszenia związane z wykonaniem warunków gwarancji dokonywane będą w dni 

robocze. 
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9. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych, w tym dojazdów  

i transportu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 

10. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia 

wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy nastąpi 

bezusterkowy odbiór i jego przekazanie do użytkowania Zamawiającemu.  

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust.1, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 

§ 18. Zawiadomienia o wadach 

1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wadach, usterkach 

i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji. Zawiadomienia będą wysyłane drogą elektroniczną 

na adres e-mail Wykonawcy. 
2. Wykonawca powinien na własny koszt naprawić wszelkie usterki i szkody w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo 

w terminie ustalonym przez strony w protokole.  

3. Z odbioru usunięcia usterek strony sporządzą protokół. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 

wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

§ 19. Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy kary umowne: 

1) za nieterminowe zakończenie realizacji zamówienia, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy – tj. 

za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 8 

umowy, 

3) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze, ujawnionych w okresie gwarancji 

lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu 

gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego brutto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 8 umowy, 

4) w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę niezgłoszonego 

Zamawiającemu w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek, 

5) w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z realizacji swoich obowiązków w trakcie 

okresu gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia, 

za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 8 umowy, za każdy przypadek (za 

niewywiązane się Wykonawcy ze swoich obowiązków zostanie uznany każdy przypadek 

opóźnienia w realizacji obowiązków wynoszący powyżej 7 dni roboczych, liczony od daty 

realizacji obowiązku wskazanej w umowie lub wskazanej przez Zamawiającego). 

2. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji umowy lub nienależyte wykonanie umowy, 

które w konsekwencji spowoduje utratę części lub całości dofinansowania, będzie skutkowało 

obciążeniem Wykonawcy kwotą odpowiadającą nałożonej korekcie finansowej. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 8 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej 

w art. 145 ustawy Pzp. 

4. Jeżeli poniesione szkody przekroczą wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może 

żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych 

wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania 

zgody Wykonawcy. 
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§ 20. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 może nastąpić w terminie do 30 dni  

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca: 

1) nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego, 

2) wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 

5. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie, w terminie do  

14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z sytuacji, o których mowa  

w ust. 4.  

 

§ 21. Zmiany w umowie 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach: 

1) termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego, 

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za 

zgodą zamawiającego, możliwość dostawy innych urządzeń niż zostały wskazane przez 

wykonawcę w ofercie. Zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zmiany na urządzenia, 

sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, 

które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. Zmiana, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą 

Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych 

spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: 

a) udokumentowana niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem urządzeń z rynku,  

b) pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, posiadających lepsze parametry techniczne, 

użytkowe, estetyczne od przyjętych przez Wykonawcę w ofercie. 

3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty  

w przypadkach, gdy: 

a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 

nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, 

c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 

projektu lub zmian w przepisach odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 

4) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę 

wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli 

Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

5) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu 

zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca 

uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana 

albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację  

z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym 

podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną 

część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

 

§ 22. Postanowienia końcowe 

1. Ze strony Wykonawcy osobą/-ami odpowiedzialną/-ymi za realizację niniejszej Umowy jest/są: 

[.............................................], e-mail: [............................], numer telefonu: [................................]; 

[.............................................], e-mail: [............................], numer telefonu: [................................]; 

2. Do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej Umowy upoważniony 

jest/są:  

[.............................................], e-mail: [............................], numer telefonu: [................................]; 

[.............................................], e-mail: [...........................], numer telefonu: [................................] – 

Koordynator projektu lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą nastąpić w formie pisemnej za zgodą obu 

stron pod rygorem nieważności. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest szczegółowy opis przedmiotu umowy (załącznik nr 1 do 

umowy), SIWZ i oferta Wykonawcy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a gdyby nie 

przyniosło to rezultatu, sądem właściwym będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egz. dla Zamawiającego  

i jeden egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                WYKONAWCA: 


