
 

 

                  

oznaczenie sprawy: DZP-2621-3/2016       Załącznik nr 7 do SIWZ 

UMOWA – projekt ………….. 

MODYFIKACJA Z DNIA 10.03.2016 r. 

zawarta w dniu ..................... we Wrocławiu pomiędzy: 

Zakładem Narodowym im. Ossolińskich ul. Szewska 37, 50 – 139 Wrocław wpisanym do KRS w Sądzie Rejonowym dla 

Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod nr 0000090878 

reprezentowanym przez : 

dr Adolfa Juzwenkę  - Dyrektora  Zakładu  

zwanym dalej Zamawiającym 

 a: 

.................................................................. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

zawarta została umowa następującej treści: 

Podstawa umowy 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 

z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP na W wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego nr:  DZP-2621-

3/2016 pn. „Dostawa wraz z obsługą serwisową sprzętu komputerowego (notebooki, stacje bazowe, PC, Monitory, 

osprzęt komputerowy oraz aparaty) na potrzeby ZNiO.” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest Dostawa wraz z obsługą serwisową sprzętu komputerowego (notebooki, stacje 

bazowe, PC, Monitory, osprzęt komputerowy oraz aparaty) na potrzeby ZNiO.” 

1.  zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ, oraz ofertą Wykonawcy stanowiącym integralną część niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w chwili podpisania przez Strony dokumentu protokołu odbioru przenieść na 

Zamawiającego własność dostarczonego sprzętu zwanego dalej „Przedmiotem Umowy” w ilości i konfiguracji określonej 

w Załączniku Nr 5 i 5a do SIWZ stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, oraz w ofercie Wykonawwcy 

stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu spełnia wszystkie parametry 

techniczne i użytkowe określone przez Zamawiającego w SIWZ, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zapewnia, że urządzenia będące przedmiotem niniejszej umowy będą fabrycznie nowe, wolne od wad 

prawnych i fizycznych oraz będzie zgodna z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-

eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Dostawa obejmuje transport, dostarczenie do Siedziby Zamawiającego, i przekazanie do użytku.  

6. Wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy leżą po stronie Wykonawcy. 

7. Przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu dostarczony zostanie na koszt Wykonawcy, do 

Zamawiającego na adres wskazany przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, wraz z dostawą przedmiotu umowy, dołączy kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz dokumenty 

określające warunki konserwacji dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zawartymi w opisie przedmiotu 

zamówienia oraz zaleceniami producenta sprzętu.  

 

§2 

Realizacja umowy 

1. Wykonanie umowy w pełnym zakresie określonym w §1 niniejszej umowy nastąpi w terminach maksymalnie do …… 

licząc od dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pracowników Zamawiającego wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy oraz 

Kierownika Działu Informatyzacji – Michała Kisiela drogą elektroniczną na adres e-mail: michal.kisiel@znio.pl o 

gotowości dostawy przedmiotu umowy nie później niż na 7 dni przed dostawą (nie obejmuje to pierwszej dostawy). W 

przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę tego zobowiązania Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia 
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terminu realizacji przedmiotu umowy bez uprzedniej konsultacji z Wykonawcą, przy czym termin ten nie może 

przekroczyć terminu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a Wykonawca zobowiązuje się do jego dotrzymania. 

3. Po dostarczeniu, przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1, Zamawiający dokona odbioru, który nastąpi poprzez 

podpisanie przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Podpisanie protokołu odbioru z zastrzeżeniami wywołuje 

skutki równoznaczne z opóźnieniem w wykonaniu umowy. 

4. Odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. Osoby odpowiedzialne za odbiór 

przedmiotu umowy (pod kątem zgodności dowodów księgowych tj. faktur i rachunków z treścią umowy oraz pod kątem 

zgodności dostawy z umową, w tym  w zakresie ilościowo-jakościowym) oraz podpisanie protokołów odbioru: (imię i 

nazwisko)  ……………………………… (nr telefonu) ……………………… (adres e-mail) …………………. 

5. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do uczestniczenia w każdym etapie realizacji przedmiotu 

umowy. 

6. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu podpisania przez Strony protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

realizacji przedmiotu umowy.  

7. W przypadku wyrządzenia szkód podczas prac instalacyjnych, Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do ich 

natychmiastowego usunięcia. Niedotrzymanie niniejszych warunków spowoduje usunięcie wad lub szkód przez 

Zamawiającego we własnym zakresie i obciążenie Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji wykonywanych czynności, aby nie 

uniemożliwiały pracy pracownikom Zamawiającego. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czystości w trakcie i po wykonaniu prac mających na celu realizację 

umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy przy pomocy przeszkolonych i kompetentnych pracowników.   

§3 

Odbiór umowy 

1. Zrealizowanie przedmiotu umowy winno zostać potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron. Protokół odbioru przygotuje Wykonawca. Upoważnionymi przedstawicielami Stron umowy do 

kontaktów oraz dokonania odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru są: 

       1.1 ze strony Wykonawcy: (imię i nazwisko)  …………… (nr telefonu) ………………(adres e-mail) 

…………………… 

       1.2 ze strony Zamawiającego:  osoby wskazane w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. 

2. Najpóźniej w trakcie czynności podpisania protokołu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu: 

       2.1 dokumentów określających warunki konserwacji dostarczonego przedmiotu umowy; 

2.2 pełnej instrukcji obsługi; 

2.3   karty gwarancyjnej. 

3. Protokół odbioru zostanie podpisany po dostawie urządzeń.  

4. W sytuacji dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający może wyznaczyć 

Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z umową. Wyznaczenie dodatkowego 

terminu nie wstrzymuje naliczenia kar umownych z tytułu nienależytej realizacji umowy w terminie. 

5.  W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy, Zamawiający może – bez dodatkowego 

wezwania – rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.   

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania we własnym zakresie dodatkowych prób, pomiarów i innych czynności 

mających na celu zbadanie (sprawdzenie) zgodności przedmiotu dostawy z umową.  

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z umową, Zamawiający może odmówić 

podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z winy 

Wykonawcy.  

 

§ 4 

Wartość umowy i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto: 

……………………… zł (słownie: ………………………………………………………….) obejmującej kwotę netto 

.......................... zł oraz podatek od towarów i usług wg stawki ……… % w kwocie: ...................................... zł. 
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2. Zamawiający dokona płatności częściowych zgodnie ze specyfikacjami cenowymi zawartymi w formularzu ofertowym 

(tabela cenowa) adekwatnie do wielkości i wartości dostaw częściowych. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z 

należytą realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy, 

dostawę przedmiotu umowy, transport do miejsca dostawy oraz podatek akcyzowy, opusty, rabaty, zysk, opakowanie, 

ubezpieczenia towaru na czas transportu, koszty załadunku i rozładunku, gwarancję dostarczenia przedmiotu niniejszej 

umowy w stanie nienaruszonym do miejsca instalacji, wszelkie koszty cła i odprawy celnej, gwarancję i serwis 

gwarancyjny na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy. 

4. Celem rozliczenia przedmiotu umowy, Wykonawca wystawi fakturę po każdorazowym zakończeniu i odbiorze 

przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy na podstawie podpisanego protokołu odbioru dostawy 

bez zastrzeżeń, który stanowić będzie załącznik do wystawionej faktury.  

5. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

6. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, pod warunkiem prawidłowego jej wystawienia oraz załączenia przez Wykonawcę właściwych 

protokołów odbioru bez zastrzeżeń.  

7. Za datę zapłaty przyjmuje się  dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Faktura VAT musi zawierać w szczególności następujące elementy:  nazwę przedmiotu umowy, numer niniejszej umowy, 

NIP Zamawiającego: NIP Wykonawcy: ………………… oraz kopię odbioru bez zastrzeżeń w załączeniu. 

9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść całości ani części wierzytelności 

wynikającej z umowy na osoby trzecie. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT. 

 

§5 

Gwarancja i serwis gwarancyjny 

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy gwarancji na okres ....... miesięcy, liczony od dnia odbioru po 

wykonaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Wykonawca zapewnia 

bezpłatny serwis gwarancyjny oraz …. – letni serwis pogwarancyjny. 

2. Wykonawca zapewni serwis w ramach zaoferowanej kwoty na czas trwania gwarancji. 

            - czas przystąpienia do naprawy przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną w ciągu …. 

Godzin od zgłoszenia: 

           - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu, 

            - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu Wykonawca zapewni na 

własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na 

czas naprawy o parametrach nie gorszych niż sprzęt zaoferowany w swojej ofercie. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dokonywaniu naprawy zapewnić fabrycznie nowe 

części.  

4. Gwarancja obejmuje wady przedmiotu umowy wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, części oraz 

niewłaściwej jakości wykonania przez producenta oraz nieprawidłowego lub niewłaściwego działania lub  

niespełniającego określonej funkcjonalności.  

5. Przez pojęcie ,,podjęcie działań naprawczych” Zamawiający rozumie przybycie serwisanta do miejsca przeznaczenia, o 

którym mowa w § 1 niniejszej umowy z niezbędnymi narzędziami w celu usunięcia lub zdiagnozowania usterki.    

6. Przez pojęcie ,,naprawa” Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej 

funkcjonalności zestawu. 

7. Wszelkie zgłoszenia awarii przez Zamawiającego dokonywane będą faksem na nr: ………………………… lub pocztą 

elektroniczną na adres: …………………………. . W przypadku zmiany niniejszych danych kontaktowych, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji. 

8. W przypadku nie dokonania usunięcia wady w ww. terminie lub w przypadku trzykrotnego nieskutecznego usunięcia tej 

samej wady, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad. 

9. Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową oferowanego przedmiotu umowy w 

okresie udzielonej gwarancji. Wszelkie koszty związane w szczególności z obsługą serwisową, naprawami 

gwarancyjnymi, przeglądami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, transportem, w tym koszty poczty 

kurierskiej, dojazdami, zakwaterowaniem ponosi Wykonawca. 
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10. Wykonawca zobowiązuje się dokonać co najmniej jednego przeglądu serwisowego rocznie (koszt przeglądu wliczony w 

wynagrodzenie Wykonawcy) w czasie okresu gwarancji polegającego na sprawdzeniu poprawności działania 

dostarczonego przedmiotu umowy, regulacji zamontowanych elementów wyposażenia oraz ewentualnie 

zakwalifikowaniu do naprawy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. Ewentualna naprawa i wymiana nie obejmuje 

elementów podlegających naturalnemu zużyciu wynikającemu z eksploatacji oraz uszkodzeń spowodowanych 

nieprawidłowym użytkowaniem.  

11. Przez pojęcie „przeglądu serwisowego” Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na kontrolowaniu stanu 

technicznego zestawu i usuwanie zauważonych wad oraz usterek, ustalanie stopnia zużycia części i mechanizmów 

zestawu oraz sprawdzenie czy mechanizmy nie zostały nadmiernie rozregulowane. Przegląd serwisowy ma na celu 

zapobieżenie ewentualnym uszkodzeniom lub awariom. Wymiana części zużywalnych, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotu umowy wchodzi w skład przeglądu serwisowego. 

12. W przypadku, gdy w treści oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu oraz stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej 

umowy, warunki przeglądów serwisowych są korzystniejsze dla Zamawiającego Wykonawca wykona umowę w tym 

zakresie zgodnie ze złożoną ofertą. 

13. Koszty związane z przeglądami serwisowymi, wymianą części nie podlegających naturalnemu zużyciu wynikającemu z 

eksploatacji oraz uszkodzeń nie spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, w okresie udzielonej gwarancji ponosi 

Wykonawca. 

14. Serwis będzie wykonywany w miejscu dostawy przedmiotu umowy. W przypadku konieczności naprawy poza miejscem 

dostawy, Wykonawca pokryje koszty transport sprzętu w obie strony w czasie serwisu gwarancyjnego oraz koszty 

ubezpieczenia w czasie transportu.   

15. Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania gwarancji prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu poniesionych 

dotychczas kosztów związanych z jej realizacją w przypadku stwierdzenia, że oferowany sprzęt nie spełnia warunków 

koniecznych i zadeklarowanych warunków technicznych określonych w Załączniku nr 9 do SIWZ.   

 

§6 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy karę umowną w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – karę umowną w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony po 

upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w 

szczególności, o których mowa w §7 ust. 1 pkt. 2-5 niniejszej umowy, jak również za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. W przypadku opóźnienia w naprawie urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy trwającego dłużej niż 10 dni 

roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę sprzętu innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć 

Wykonawcę. 

4. W przypadku istnienia wad ujawnionych w okresie gwarancji, które nie kwalifikują się do usunięcia Wykonawca 

zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy w części lub w całości. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienia w zapłacie faktury, odsetki ustawowe od należnej kwoty za każdy dzień 

opóźnienia.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia tzn. z należności wynikających z wystawionej faktury, a w przypadku naliczenia kar w okresie 

gwarancji na wystawienie noty obciążeniowej.  

7. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną i potwierdza pisemnie 

(listem poleconym). Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania informacji, o 

których mowa w niniejszym przepisie. 
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8. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

§7 

Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

2) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego – Wykonawca uporczywie nie 

wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza 

na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego; 

3) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego; 

4) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego; 

5) Wykonawca nie zrealizuje umowy w określonym terminie. 

2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego 

zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o przyczynie odstąpienia od umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku utraty dofinansowania projektu ze środków 

Unii Europejskiej. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

okolicznościach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca, z 

którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie.  

6. O rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną 

i potwierdza pisemnie (listem poleconym). Na prośbę Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia 

otrzymania informacji, o których mowa w niniejszym przepisie.  

 

§8 

Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w 

następujących przypadkach: 

a. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z niektórych pozycji przedmiotu 

zamówienia, w takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie pomniejszone 

proporcjonalnie do ilości zamówionych elementów.  

b. Zamiana osób upoważnionych do dokonywania czynności prawnych; 

c.  Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany 

ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

W zależności od wysokości nowych (zmienionych) stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź 

obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy. 

d. Zmiany terminu realizacji zamówienia, jednakże zmiana nie może przekraczać określonego w 

SIWZ miesiąca tj. 15 dni od pierwotnie planowanego zakończenia zamówienia dla danej części 

dostawy. 

e.  Inne zmiany korzystne dla Zamawiającego ze względu na realizację zamówienia oraz 

prowadzonego Projektu Systemowego. 

 

2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania 

umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się 

powiadomić o tym fakcie Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym aneksowaniem Umowy w trybie 
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niewywołującym opóźnienia w planowanych terminach dostawy, nie później jednak niż 4 tygodnie przed planowaną 

zmianą.   

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto, o 

którym  jest mowa w § 4 ust. 1 tj.  .............................. zł (słownie: …………………………), w formie 

..................................................................... 
2. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia (ostatnia dostawa sprzętu) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Strony postanawiają, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 

przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Czas obowiązywania umowy Strony ustalają do dnia wygaśnięcia gwarancji. 

2. Wszystkie zmiany lub uzupełniania postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z umową powinna być kierowana na niżej podane adresy Stron: 

dla Wykonawcy: ……………………………………………… 

dla Zamawiającego: …………………………………………… 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca i siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

7. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 –Oferta Wykonawcy z dnia .................................... 

2) Załącznik nr 2 –Opis oferowanego towaru. 

3) Załącznik 3. SIWZ. 

 

WYKONAWCA                            ZAMAWIAJĄCY  

 


