Zał. nr 4A do SIWZ
U M O W A Nr ZP-……/dost/2018
zawarta w dniu
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta i Gminy

2018 r. we Wschowie, pomiędzy Gminą Wschowa zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
- Danutę Patalas

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy

- Anny Benit

a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym
dalej
WYKONAWCĄ,
z
drugiej
strony
o treści następującej:
§ 1.
Przedmiot zamówienia
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Część III zamówienia - Zakup z dostawą
i montażem systemu nagłośnienia sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie,
realizowanego w ramach zamówienia pn. Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu
nagłośnieniowego Sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Zamówienie
realizowane w ramach WPF.
2. Zadanie dofinansowane w ramach Programu: Infrastruktura domów kultury, ze środków finansowych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach umowy
nr 04798/18/FPK/NCK.
3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem i instalacją fabrycznie nowego sprzętu
nagłośnieniowego Sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie ul. Niepodległości 1
we Wschowie, wyszczególnionego co do rodzaju i ceny w załączniku nr 1 do umowy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ, oraz ofercie Wykonawcy, w Tabeli Elementów Ceny Ryczałtowej. Załączniki te stanowią
integralną część umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego własności fabrycznie nowego sprzętu
nagłaśniającego, o którym mowa w ust.4 i wydania mu sprzętu zgodnego z ofertą Wykonawcy z dnia
…………….
6. Wykaz sprzętu, o którym mowa w ust.5 stanowi załącznik nr 1 do umowy.
7. Sprzęt określony w załączniku nr 1 do umowy (dalej też jako „sprzęt”) dostarczony zostanie transportem
Wykonawcy i na jego koszt na adres: Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie ul. Niepodległości 1.
8. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przedmiot umowy nie jest objęty prawami osób trzecich oraz jest wolny
od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i umiejętności, a także doświadczenie i możliwości techniczne
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
§ 2.
Czas realizacji umowy
1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia w okresie:
a) rozpoczęcie realizacji od dnia 01 lipca 2019r.
b) zakończenie realizacji do dnia 31 lipca 2019r.
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§ 3.
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca na swój koszt i ryzyko, które obejmuje transport, załadunek, wyładunek, ubezpieczenie,
rozmieszczenie i instalację oraz uruchomienie, dostarczy sprzęt określony w § 1 ust.3 i 4 na adres: Centrum
Kultury i Rekreacji we Wschowie ul. Niepodległości 1.
2. Ilościowego i technicznego odbioru sprzętu dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
3. Odbiór częściowy dostarczonego sprzętu, zostanie potwierdzony protokółem, podpisanym przez przedstawicieli
każdej ze stron, po uprzednim sprawdzeniu jego zgodności z umową.
4. Protokół końcowy wykonania całego przedmiotu zamówienia zostanie spisany po dokonaniu rozmieszczenia
i instalacji sprzętu, wykonaniu stosownych pomiarów oraz jego uruchomieniu i podpisanym przez przedstawicieli
każdej ze stron.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej jednego szkolenia dla wyznaczonych
pracowników Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.
6. Osoby odpowiedzialne za odbiór sprzętu oraz podpisywanie protokołów odbioru:
a) po stronie Zamawiającego:
- Piotr Kokorniak – dyrektor CKiR we Wschowie
- Katarzyna Faliszewska
b) po stronie Wykonawcy:
- ……………………………………………………………………………………………………………………………
7. Wymagania dodatkowe.
a) do każdego urządzenia musi być dołączona karta gwarancyjna producenta oraz instrukcja obsługi w języku
polskim.
b) dostawa obejmuje rozładunek, wniesienie, rozpakowanie, montaż i sprawdzenie działania w pomieszczeniu
wskazanym przez Dyrektora CKiR we Wschowie.
c) zaoferowany sprzęt winien spełniać wszystkie warunki i wymagania wymienione w SIWZ i w załącznikach.
8. Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru, o którym mowa w ust.4 winien dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:
a) szczegółowe instrukcje, instrukcje eksploatacyjne, instrukcje obsługi w języku polskim dotyczące
użytkowania dla każdej jednostki dostarczonego sprzętu,
b) wszystkie sterowniki do zainstalowanych urządzeń dla każdej jednostki dostarczonego sprzętu,
c) wyniki pomiarów.
§ 4.
1. Wykonawca winien być ubezpieczony przez cały okres realizacji zamówienia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie
mniejszą niż 200 000,00 zł (OC deliktowe i OC kontraktowe łącznie).
2. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy winien być ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej z rozszerzeniem o klauzulę włączającą odpowiedzialność za szkody wyrządzone
przez podwykonawców ubezpieczonego (OC za podwykonawców).
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane ubezpieczenia związane z zakresem objętym niniejszą umową.
4. Jeżeli ważność polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w pkt.1 wygaśnie w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie trzech dni od daty jej wygaśnięcia nową
polisę na pozostały okres realizacji umowy, pod rygorem skutków opisanych w § 14 ust.3 pkt d) i w § 15 ust.2
pkt h) umowy.
5. Wszelkie kwoty niepokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczającej będą obciążały
Wykonawcę.
§ 5.
Nadzór nad realizacją niniejszej umowy
1.

Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy.
Strona 2 z 12

2.

3.
4.

Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy jest:
a) Piotr Kokorniak tel. 65/5403236, e-mail: ckir@wschowa.pl
b) Katarzyna Faliszewska tel. 65/5403236, e-mail: ckir@wschowa.pl
c) Agnieszka Tomczak tel.65/5408666, e-mail: agnieszka.tomczak@wschowa.pl
Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizacje umowy jest:
…………………………………………….. tel. ……………………….. e-mail:…………………………………………
Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie
stanowi istotnej zmiany umowy.

§ 6.
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) zabezpieczenie miejsca objętego realizacją zamówienia;
b) zapewnienie dozoru mienia, w trakcie rozmieszczenia i instalacji przedmiotu umowy, na własny koszt;
c) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p. poż i dozór mienia na terenie prowadzonych prac instalacyjnych, jak i za wszelkie szkody powstałe
w trakcie trwania tych prac na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi
pracami;
d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków
w stosunku do pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi pracami,
e) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na
terenie objętym realizacja zamówienia i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
f) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzenia prac i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania rozmieszczenia i instalacji
dostarczonego w ramach realizacji umowy sprzętu;
g) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji
i rękojmi za wady w terminie określonym w umowie .
h) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej
wysokości.
i) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą
wpłynąć na jakość wykonania przedmiotu zamówienia lub termin zakończenia realizacji umowy.
3. Strony zgodnie ustalają, że w razie utraty części lub całości dofinansowania w ramach Programu: Infrastruktura
domów kultury, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury, domniemywa się, że przyczyną było działanie lub zaniechanie Wykonawcy.
4. W przypadku gdy działania lub zaniechania Wykonawcy przyczynią się do utraty części
lub całości dofinansowania przyznanego w ramach Programu: Infrastruktura domów kultury, ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiającego straty.
§ 7.
Wartość umowy oraz warunki płatności
1.
2.

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości …………… zł netto plus należny podatek VAT, brutto ……………zł (słownie złotych:
………………………………………………….. 00/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………………. .
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w oparciu o Tabelę Elementów Ceny Ryczałtowej złożoną do
przetargu, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy np. podatek od towarów
i usług, podatek akcyzowy oraz upusty, rabaty, koszty transportu do bezpośredniego użytkownika, opakowania,
ubezpieczenia towaru na czas transportu, koszty odprawy celnej w ramach importu bezpośredniego, instalacji
i pierwszego uruchomienia i instrukcji obsługi, szkolenia i wykonania pomiarów. a także oddziaływania innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które
mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT,
NIP ………………………… .(jeżeli dotyczy).
Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 jest niezmienne do zakończenia realizacji całego przedmiotu zamówienia
objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem § 14 ust.2 lit. j) i ust. 3 lit.h).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy
w ……………………………….. nr ……………………………………..z zastrzeżeniem § 8 ust.3 i ust.7 umowy.
Ewentualna zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust.7 wymaga pisemnego powiadomienia
Zamawiającego i nie stanowi istotnej zmiany umowy.
Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy.

10. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.
§ 8.
1.
2.

3.

Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo, po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia określonego w § 1
niniejszej umowy, w terminie ……….. dni, po przedstawieniu faktury VAT Zamawiającemu.
Podstawą do wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez strony protokół
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, po uprzednim
sprawdzeniu jego zgodności z umową, jego zainstalowaniu, uruchomieniu oraz przeszkoleniu pracowników
Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.
Faktury winny być wystawione w następujący sposób:
Nabywca:
GMINA WSCHOWA
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
NIP 925-19-31-551
Odbiorca/Płatnik:
Urząd Miasta i Gminy we Wschowie
ul. Rynek 1

4.
5.

67-400 Wschowa
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia - WYKONAWCA uprawniony jest do naliczenia odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
§ 9.
Podwykonawstwo

1.

2.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,
do których zalicza czynności związane z rozmieszczeniem i instalacją dostarczonego w ramach realizacji
umowy sprzętu nagłośnieniowego.
Wykonanie pozostałego zakresu usług objętych zamówieniem Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.
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3.

(Jeżeli dotyczy) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem podwykonawcy.
……………………………..
należy podać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
………………………………………
oraz nazwy firm/y podwykonawcy/ów

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca podał, o ile są już znane
dane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi
zaangażowanych w realizację zamówienia.
5. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
6. Powierzenie
wykonania
części
zamówienia
podwykonawcom
nie
zwalnia
wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Wykonawca odpowiada za działania
i zaniechania podwykonawców jak za własne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
roboty/dostawy/usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji dostaw Podwykonawcy, Podwykonawcom tym nie
przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie skierowane do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do
dokonania
we
własnym
zakresie
zapłaty
wynagrodzenia
należnego
Podwykonawcy
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje
zamówienie w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami
Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz w niniejszej umowie.
9. Nie dopuszcza się dalszego podwykonawstwa.
§ 10.
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1.

2.

3.

Na wykonany przedmiot zamówienia (w tym na dostarczone urządzenia i materiały, prace montażowe)
WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na okres …………. miesięcy, niezależnie od rękojmi,
licząc od daty podpisania protokołu końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa
w §1 umowy.
Jeżeli okres gwarancji udzielony przez Producenta jest dłuższy niż okres gwarancji udzielony przez
WYKONAWCĘ, wszelkie prawa wynikające z gwarancji producenta przejmuje ZAMAWIAJĄCY. Na tą
okoliczność wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne oświadczenie i dokumenty konieczne do
korzystania z gwarancji producenta.
Gwarancja obejmuje zakres przedmiotu umowy wyszczególniony w § 1 umowy.

4.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek
w terminie 5 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu wady/usterki listem, faksem
lub drogą elektroniczną. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas od dnia powiadomienia o wystąpieniu
wady/usterki do dnia jej usunięcia i potwierdzenia naprawy przez Zamawiającego.

5.

W okresie udzielonej gwarancji WYKONAWCA zobowiązany będzie do świadczenia serwisu gwarancyjnego na
swój koszt (obejmującego również dojazd i transport), polegającego na wymianie przedmiotu umowy na wolny
od wad lub usunięciu wad/usterek w drodze naprawy, na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

6.

W przypadku, gdy wady ujawnią się w terminie trwania gwarancji określonym w ust.1, WYKONAWCA
zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych i usterek lub do dostarczenia i zamontowania
wolnego od wad przedmiotu umowy. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu umowy (lub
jego części) wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 2 naprawy danego
urządzenia (lub jego części) a przedmiot dostawy jest nadal wadliwy.
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7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

W przypadku zaistnienia wad lub usterek WYKONAWCA zobowiązuje się do usunięcia wady/usterki na miejscu
jej wystąpienia (loco CKiR we Wschowie ul. Niepodległości 1), a jeżeli to nie będzie możliwe do odebrania
wadliwego sprzętu i jego naprawy oraz dostarczenia i ponownego zamontowania po usunięciu wad/usterek na
swój koszt.
W przypadku braku możliwości usunięcia wady/usterki w miejscu jej wystąpienia, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć na czas naprawy sprzęt zamienny o parametrach co najmniej takich samych jak sprzęt, którego
dotyczy naprawa.
Koszty usunięcia usterki nie będą obciążały Wykonawcy, a naprawa takiej usterki nie będzie wydłuża okresu
gwarancji w przypadku protokolarnego obustronnego stwierdzenia, że przyczyną usterki była dewastacja lub
wandalizm.
Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wady niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. Zamawiający ma prawo
do wskazania miejsca/osoby, celem przeprowadzenia prób, badań, odkryć lub ekspertyz, także wtedy, gdy
Wykonawca przedstawi badania j.w., które wzbudzą wątpliwość Zamawiającego. Wskazanie Zamawiającego
jest wiążące dla Wykonawcy. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady sprzętu lub jego elementów
nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu
kosztów.
Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających
z gwarancji.
Strony zgodnie ustalają, że uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady przysługują przez
okres…….. m-cy po upływie okresu gwarancji, przewidzianego w ust. 1.
Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia podpisania protokołu końcowego, o
którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Zamawiającego
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od terminu, o którym mowa w ust.4 to Zamawiający może
zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę i
zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty z tego tytułu. Nie wyłącza to możliwości obciążenia Wykonawcy karą
umowną, o której mowa w § 13 ust. 2 lit. c) umowy, a okres opóźnienia liczy się do dnia otrzymania przez
Zamawiającego przedmiotu umowy wolnego od wad przez inny podmiot.
Wraz z upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
odbioru pogwarancyjnego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego.
§ 11.
Odbiór przedmiotu umowy

1.

2.
3.
4.
5.

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru dostarczonego sprzętu
nagłośnieniowego i odbioru końcowego całego przedmiotu umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Odbiór dokonany będzie w uzgodnionym przez strony terminie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od
daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
Z czynności odbioru sporządzony będzie protokół.
Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie obowiązków
wynikających z niniejszej umowy.
Stwierdzenie przez Zamawiającego podczas dokonywania odbioru, że Wykonawca nie wykonał lub wykonał
nienależycie przedmiot umowy stanowi podstawę do odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, lub do
dokonania odbioru warunkowego – jeżeli wady nie są istotne – ze wskazaniem terminu na ich usunięcie przez
Wykonawcę – z uwzględnieniem § 13 ust. 2 lit. c) niniejszej umowy.
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6. Jeżeli w sytuacji, o której mowa w ust. 5 Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający
może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i
zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty z tego tytułu. Opisana sytuacja nie wyłącza możliwości obciążenia
Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 13 ust. 2 lit. c) umowy, a okres opóźnienia liczy się do dnia
otrzymania przez Zamawiającego przedmiotu umowy wolnego od wad przez inny podmiot
7.

Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu
wad/usterek odebranego przedmiotu umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.
§ 12.
Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

1.

2.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – zgodnie
z art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy stwierdzonego protokołem sporządzonym przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO.
Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e;
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 Pzp;
c) 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.
W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, przed upływem
terminu określonego w § 2 niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli zajdzie jedna z
niżej wymienionych okoliczności:
a) WYKONAWCA nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go
pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie;
b) Wykonawca
przerwał
bez
uzgodnienia
z
ZAMAWIAJĄCYM
realizację
zamówienia
i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni;
c) WYKONAWCA
realizuje
usługę
w
sposób
niezgodny
z
niniejszą
umową
i wskazaniami Zamawiającego, pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zaniechania
naruszeń;
d) WYKONAWCA
nie
przedłożył
Zamawiającemu
aktualnej
polisy
ubezpieczeniowej,
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do jej
przedłożenia, pod rygorem skutków § 13 ust.2 lit. d) umowy.
e) Wobec WYKONAWCY ogłoszono upadłość lub likwidację.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przed upływem terminu określonego w § 2
niniejszej umowy również w przypadku zmiany przepisów prawa uniemożliwiającej realizację umowy na jej
warunkach.
5. Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, o których mowa w ust.3 i 4 powinno zostać złożone
w terminie 15 dni od daty stwierdzenia okoliczności przez Zamawiającego.
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7. W wypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
a) Wykonawca zabezpieczy dostarczone wyposażenie w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z której to winy nastąpiło rozwiązanie umowy,
b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru dostaw i prac przerwanych,
c) w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. b powyżej, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy według
stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcę,
d) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru dostarczonego sprzętu i wykonanych prac oraz do
zapłaty wynagrodzenia za dostawy i prace, które zostały wykonane do dnia rozwiązania umowy/ odstąpienia
od umowy.
8. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający
może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może rozwiązać umowę, lub powierzyć
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 13.
KARY UMOWNE
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu nie wykonania lub nienależytego
wykonania usług.
WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 12 ust. 3
niniejszej umowy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 7 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji
i rękojmi za wady - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 umowy, za
każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO lub wskazanego w
umowie na usunięcie wad, do dnia dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad;
d) za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej w sytuacji, o której mowa w § 4 ust.1
- w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
e) z tytułu innych, niż wymienione w ppkt. a) – d) przypadkach, za każdy przypadek niewykonania umowy lub
nienależytego wykonywania umowy w wysokości - 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym
mowa w § 7 ust. 1niniejszej umowy,
f) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z pomocą podwykonawcy bez uzyskania zgody
Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 umowy, za każdy
stwierdzony przypadek;
Naliczone kary umowne Wykonawca będzie zobowiązany wpłacić na wskazane konto bankowe Zamawiającego
na podstawie noty obciążeniowej.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego - z wyjątkiem tych okoliczności, o których mowa w § 12 ust.2 -4.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
§ 14.
Zmiana umowy

1.

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 wykonywania
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2.

3.

4.

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państw lub bezpieczeństwu publicznemu,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach:
a) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
b) konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do przedmiotu zamówienia z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy;
c) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych
od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia,
d) niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych dostaw i montażu
niezależnych od Wykonawcy;
e) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia dostaw i usług, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy;
f) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych dostaw,
g) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz (jeżeli dotyczy);
h) w przypadku przedłużenia terminu uzyskania wymaganych prawem opinii i zgody innych organów (jeżeli
dotyczy),
i) w przypadku utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych przez Wykonawcę
realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum,
j) urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT),
k) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy,
l) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia,
m) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału
w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa
n) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług:
Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
o) innych przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2 Zamawiający może:
a) dokonać w umowie zmiany nazwy stron;
b) dokonać zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum;
c) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
d) przedłużyć termin wykonania umowy;
e) dokonać zmiany zakresu dostaw i usług przewidzianych do wykonania;
f) wprowadzić dostawy i usługi zamienne;
g) dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja
z podwykonawcy);
h) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia;
i) zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia;
j) dokonać rozliczenia na podstawie protokołu powykonawczego lub zamiennego;
k) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres zamówienia.
Wykonanie jakichkolwiek prac określonych w art. 144, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia
ustalonego w § 7 ust. 1, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
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5.

nieważności. Prace takie wykonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej na zasadach określonych w umowie
nie będą dodatkowo wynagradzane.
Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za
zgodą obu Stron i wymagają sporządzenia aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15.

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 16.
Ochrona danych osobowych
1.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz
ustawy z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 25 maja 2018 r., poz. 1000) w
odniesieniu osób, których dane przekazuje Zamawiającemu w związku z realizacją przedmiotu niniejszej
umowy.
Zapis ust. 1 odnosi się również do podwykonawców realizujących dostawy na rzecz Wykonawcy w ramach
niniejszej umowy.
§ 17.
Postanowienia końcowe

1. Strony

zobowiązane są informować się niezwłocznie o zmianie danych adresowych
i rejestrowych. W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja wysłana na ostatni znany
adres Strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa
3. Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla

Zamawiającego.
4. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

Nr 1. SIWZ wraz z załącznikami
Nr 2. Oferta Wykonawcy z dnia …-…-.2018r.
§ 18.
Umowa niniejsza została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego
i 1 egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1
do umowy nr …./dost/2018
z dnia
-2018r.
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ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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