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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 
 

UMOWA Nr ......../2019  
PROJEKT UMOWY 

 
zawarta w dniu ….-…..- 2019 pomiędzy: 
Szpitalem Czerniakowskim Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693, wysokość 
kapitału zakładowego: 25 192 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, REGON: 011026815,  
reprezentowanym przez: 
dr n. med. Dariusza Jabłońskiego – Prezesa Zarządu. 
zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 
 
a: 
 
………………………….. (Imię i nazwisko) z siedzibą w …………………………… (miejscowość i kod 
pocztowy), ul……… , prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod nazwą 
………………..………………........ (pełna nazwa firmy), NIP………..…, REGON ……….… 

lub 
„………………………..” z siedzibą w........................... (miejscowość i kod pocztowy), 
ul. ……………….,prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem ………… NIP…………., REGON ………………… 
reprezentowaną przez: 
…………………….. (Imię i nazwisko)- ………………………………… (stanowisko) 
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami” 
 

§ 1.  
TRYB POSTĘPOWANIA 

Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” Nr 24/2019 na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 
i 2215 oraz z 2019 r., poz.53 i 730). 
 
 

§ 2. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wózków hydraulicznych do przewozu pacjentów w pozycji 
leżącej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o., których szczegółowy opis oraz wymagane 
parametry techniczne określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (załącznik nr 3 i 3.1 do SIWZ) – 
zwany dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Wykonawca dostarczy 5 sztuk wózków hydraulicznych do przewozu pacjentów w pozycji 
leżącej pochodzących z bieżącej produkcji. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest tożsamy z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy. 



Numer sprawy: 24/2019 
 Dostawa wózków hydraulicznych do przewozu pacjentów w pozycji leżącej na rzecz Szpitala 

Czerniakowskiego Sp. z o.o. 
 

 2

4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy dostarczony do siedziby Zamawiającego stanowi jego 
własność, jest fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych, nieobciążony 
prawami osób trzecich oraz gotowy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, bez 
dodatkowych nakładów inwestycyjnych czy kosztów eksploatacyjnych, po uprzednim montażu przez 
Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą Umowę z zachowaniem obowiązujących przepisów 
prawa, zgodnie z treścią i jej celem, przy dochowaniu najwyższej staranności oraz zgodnie z najlepszą 
praktyką i wiedzą zawodową. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczany przedmiot umowy spełniać będzie wszelkie wymagania 
według polskiego prawa, w tym w szczególności w zakresie jakości oraz dopuszczenia do obrotu. 

7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi                 
do wykonania przedmiotu umowy oraz przyjmuje do wiadomości, że przedmiot umowy będzie 
wykorzystywany przez Zamawiającego do realizacji jego działalności statutowej.  

 
§ 3. 

WARTOŚĆ UMOWY 
1. Strony uzgadniają, że wartość Umowy wynosi: ................... zł brutto (słownie: ............................. zł), 

w tym:….% podatku od towarów i usług (VAT), wartość netto: …………. zł (słownie ……………… 
zł). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego przedmiotu umowy jest wartością ryczałtową i nie 
ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.  

3. Wartość przedmiotu umowy wynika z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, iż kalkulacji ceny zaproponowanej w ofercie dokonał z zachowaniem 
należytej staranności i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 

5. W kwocie, o której jest mowa w ust. 1  zawierają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, a w szczególności: 
1) cena przedmiotu umowy, 
2) koszty transportu zagranicznego i krajowego do Zamawiającego wraz z pakowaniem                         

i znakowaniem przedmiotu umowy niezbędnym do transportu, 
3) koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego, 
4) koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy za granica i w kraju, do czasu przekazania                         

go Zamawiającemu, 
5) koszty dostawy, demontażu, montażu, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy w miejscu 

dostawy wraz z pełnym wymaganym wyposażeniem dodatkowym,  
6) koszty niezbędnej integracji, jeżeli dotyczy przedmiotu umowy, 
7) koszty wszelkich niezbędnych prac przystosowawczych do posadowienia i uruchomienia 

zaoferowanego przedmiotu umowy, jeżeli dotyczy przedmiotu umowy, 
8) koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, jeżeli dotyczy 

przedmiotu umowy, 
9) koszty gwarancji i przeglądów technicznych przedmiotu umowy w okresie gwarancji, 
10) koszty cła, odprawy celnej, podatku od towarów i usług, 
11) inne opłaty, np.: opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej itp. oraz inne daniny publiczno- 

prawne obciążające przedmiot umowy. 
6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na rzecz osoby 

trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§ 4. 
TERMINY DOSTAWY I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu i uruchomienia przedmiotu umowy oraz                      
do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie jego użytkowania w terminie nie później niż  
2 miesiące od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że pozostają w mocy postanowienia 
dotyczące świadczeń przewidzianych do wykonania po tej dacie, w tym dotyczące świadczeń w 
ramach udzielonej gwarancji, a także dotyczące kar umownych. 

2. Za dzień wykonania wszystkich czynności przewidzianych niniejszą Umową uznaje się datę 
podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie Strony Umowy, którego wzór stanowi 
załącznik nr 3 do  niniejszej Umowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu umowy odpowiednio opakowanego                        

i oznaczonego, zgodnie z  obowiązującymi w Polsce przepisami do Zamawiającego, zgodnie                 
z terminem dostawy określonym w ust. 1, 

2) dostarczenie Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy n/w dokumentów w języku polskim (Osobą 
upoważnioną do odbioru niżej wymienionych dokumentów jest osoba wskazana w ust. 4): 
a) kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotu umowy do obrotu                         

na terytorium RP, w tym deklarację zgodności CE, 
b) instrukcję obsługi poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji przedmiotu umowy, 
c) szczegółowe zestawienie warunków gwarancyjnych zgodnych z parametrami określonymi                        

w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, 
d) dokumentację techniczno-ruchową, 
e) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług przez punkty 

serwisowe, w okresie pogwarancyjnym, 
f) książkę pracy i kontroli jakości oferowanego przedmiotu umowy  (paszport techniczny dla przedmiotu 

umowy), 
g) kartę gwarancyjną, 
h) wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, jeżeli 

dotyczy przedmiotu umowy, 
3) dostarczenie sprzętu, wykonanie niezbędnych prac integracyjnych i przystosowawczych 

do uruchomienia zaoferowanego przedmiotu umowy oraz uruchomienie wszystkich elementów 
oferowanej konfiguracji przedmiotu umowy, 

4) przeprowadzenie prób i testów wymaganych obowiązującymi przepisami, w tym testów 
akceptacyjnych przedmiotu umowy, jeżeli dotyczy przedmiotu umowy, 

5) przeprowadzenie szkolenia u Zamawiającego (w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem) 
dla personelu technicznego i medycznego na poziomie podstawowym po uruchomieniu przedmiotu 
umowy z obsługi wszystkich elementów oferowanej konfiguracji przedmiotu umowy. Szkolenie 
powinno być udokumentowane  wystawieniem stosownego zaświadczenia i być przeprowadzone 
w języku polskim lub z udziałem tłumacza. 

4. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktowania się w sprawach technicznych oraz 
związanych z terminem dostawy jest Pani/Pan ……………………………… - Dział 
Administracyjno-Techniczny, nr. tel. ……………….. . 

5. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktowania się w sprawach związanych z terminem 
przeszkolenia personelu jest Pani/Pan ………………………………  - Szpitalny Oddział 
Ratunkowy, nr. tel. ……………….. . 

6. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest Pani/Pan 
………………………………  - nr. tel. ……………….. . 
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7. Miejscem dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego:  tj. Szpital 
Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa – Szpitalny Oddział 
Ratunkowy 

8. Przed podjęciem czynności określonych w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest                                    
do wcześniejszego omówienia i ustalenia procedury realizacji przedmiotu umowy z osobami,                           
o których jest mowa w ust.  4-5. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników Zamawiającego skierowanych przez niego                  
do obsługi przedmiotu umowy, zgodnie z ust. 3 pkt 5 w terminie 3 dni liczonych od dnia instalacji                     
i uruchomienia przedmiotu umowy. 

10. Wszelką dokumentację techniczną Wykonawca po dokonaniu czynności, o których jest mowa                   
w ust. 1 zobowiązany jest przekazać do Działu Administracyjno-Technicznego. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za braki i wady powstałe do chwili przyjęcia przedmiotu 
umowy przez Zamawiającego.   

§ 5. 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatność zostanie realizowana w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany                      
w fakturze. 

2. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 
3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi 

powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.  
4. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił obustronnie podpisany Protokół zdawczo-

odbiorczy, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy. 
5. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym  w ust. 1, 

Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych                           
w wysokości określonej na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty                       
w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684 z późn. zm.). 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości 
naliczonych odsetek. 

7. Wykonawca wystawi faktury VAT w wersji papierowej, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami 
przedmiotowe faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres: 
sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl w formacie pdf. 

8. Faktura VAT musi zawierać co najmniej: nazwę i ilość asortymentu, datę ważności oraz nr serii; kod 
produktu zgodny z kodem zamieszczonym w formularzu cenowym (EAN), zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do Umowy. 

9. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego, niezapłacenie w terminie przez 
Zamawiającego kwot wynikających z faktur za dostarczony towar nie uzasadnia i nie może 
powodować wstrzymywania przez Wykonawcę dostaw do Zamawiającego, szczególnie nie stosuje się 
art. 490 k.c. 

 
§ 6. 

GWARANCJA I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA STRON 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu co najmniej 24 miesięcznej (zgodnie ze złożoną ofertą 

Wykonawcy) pełnej gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji liczony jest od daty 
pełnego montażu i uruchomienia przedmiotu umowy potwierdzonej stosownym protokołem o którym 
mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy. 

2. Uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy powstałe z winy Zamawiającego oraz użytkowanie 
przedmiotu umowy niezgodne z instrukcją obsługi stanowią podstawy do utraty gwarancji. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej Umowy do przeprowadzania przeglądów 
technicznych z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego przedmiotu umowy. Liczba 
gwarancyjnych przeglądów serwisowych: min. 1 przegląd na rok. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie 
wystąpią w działaniu przedmiotu umowy, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym przedmiocie 
umowy. 

5. Uszkodzenia przedmiotu umowy spowodowane użytkowaniem przez Zamawiającego niezgodnym                 
z instrukcją obsługi, jeśli wystąpią zostaną potwierdzone protokołem sporządzonym w obecności 
przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego. W przypadku zaistnienia okoliczności,                     
o których mowa w zdaniu pierwszym koszty części zamiennych, które uległy uszkodzeniu                    
lub zniszczeniu obciążają Zamawiającego. 

6. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu 
rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

7. O każdym wypadku wadliwej pracy przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
niezwłocznie za pośrednictwem faksu na nr  ……………………. lub bezpośrednio inżyniera 
serwisu na nr ……………………….  

8. Warunki gwarancji: 
1) W okresie gwarancji  Zamawiający wszelkie usterki będzie zgłaszał na piśmie lub faksem, a 

Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) przystąpienia do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad w terminie 

max do 48 godzin,  
b) bezpłatnego usunięcia usterek i wad w terminie nie dłuższym niż 30 dni robocze, po 

upływie terminu określonego w ppkt a  
2) w przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni lub konieczności naprawy poza terenem 

Zamawiającego, Wykonawca na czas wykonania serwisu/naprawy zobowiązany jest                              
do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu zastępczego asortymentu stanowiącego przedmiot 
umowy o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, 

3) okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas nie działania lub wadliwego działania 
przedmiotu umowy, 

4) wszelkie naprawy gwarancyjne będą dokonywane przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez 
Producenta, 

5) w ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej 
niezbędnej do prawidłowego działania dostarczonego przedmiotu umowy,  

6) w okresie gwarancji w przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części 
przedmiotu umowy, Wykonawca wymieni tę część na fabrycznie nową,  

7) jeżeli w okresie gwarancji wystąpi awaria przedmiotu umowy niemożliwa do usunięcia lub przedmiot 
umowy będzie niesprawny pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca w terminie 
7 dni od chwili zgłoszenia awarii wymieni przedmiot umowy  na fabrycznie nowy o parametrach nie 
gorszych niż wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, 

8) koszty transportu przedmiotu umowy do serwisu w okresie gwarancji oraz jego zwrot i ponowny 
montaż, uruchomienie wraz z demontażem ponosi Wykonawca, 

9) w okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów gwarancyjnych                        
z testem bezpieczeństwa elektrycznego na koszt Wykonawcy, bez wezwania, 

10) Wykonawca gwarantuje co najmniej 10-letni okres zabezpieczenia w części zamienne.                        
9. Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem i zlecać naprawy 

gwarancyjne  tylko i wyłącznie Wykonawcy. Ewentualne naprawy gwarancyjne będą wykonywane 
przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2. 
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10. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy, uzyska niczym nieograniczony dostęp do 
dostarczonego przedmiotu umowy u Zamawiającego. 

11. W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek                   
o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego Rzeczoznawcę. Jeżeli reklamacja Zamawiającego 
będzie uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. W takim 
przypadku Zamawiający może zlecić naprawę innemu podmiotowi. 

12. Szczegółowe warunki gwarancji, serwisu oraz przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy zostaną 
określone w karcie gwarancyjnej, dostarczonej przez Wykonawcę wraz z przedmiotem umowy.  

 
§ 7. 

Kary umowne oraz odstąpienie umowy 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać będzie odszkodowanie 

w formie kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) 1 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,                          
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu, uruchomieniu przedmiotu umowy w stosunku do 
terminu wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, Zastępcze wykonanie umowy nie 
pozbawia Zamawiającego prawa do nałożenia kar, o których mowa w niniejszym 
ustępie. 

2) 0,1 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,                           
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia personelu Zamawiającego                         
w zakresie jego użytkowania, liczony od następnego dnia po upływie terminu, o którym jest 
mowa w § 4 ust. 9 niniejszej Umowy, 

3) 0,01 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,                            
za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszone przez 
Zamawiającego usterki i wady, o których jest mowa w § 6 ust. 8 pkt 1 niniejszej Umowy, 

4) 0,1 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,                            
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez serwis gwarancyjny zgłoszonych przez 
Zamawiającego usterek i wad w okresie gwarancyjnym i przy odbiorze, w terminie o którym jest 
mowa w § 6 ust. 8 pkt 1 niniejszej Umowy, 

5) 1 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,                            
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie przedmiotu umowy na fabrycznie nowy                                 
o parametrach nie gorszych niż wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, licząc od 
terminu, o którym mowa w § 6 ust. 8 pkt 7 niniejszej Umowy, 

6) 0,1 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,                            
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu urządzenia zastępczego, w sytuacji                         
o której mowa w § 6 ust. 8 pkt 2 niniejszej Umowy,  

7) 20 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,                     
w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej Umowy z winy 
Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.         

3. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższa wysokość 
zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość 
kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy. 
5. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych z płatności wynikającej z faktury 

wystawianej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
6. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego 

powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez niego było następstwem 
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niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperatorów 
lub podwykonawców. 

7. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby 
trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający może, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym odstąpić                         
od niniejszej Umowy, jeżeli:  
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy /montażu /uruchomienia/ lub 

nie kontynuuje jej, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  
2) Wykonawca wykonuje dostawę niezgodnie z Umową, 
3) gdy w realizacji jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy określonego w umowie, powstały 

opóźnienia przekraczające 14 dni, 
4) gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 50 % łącznej wartości umowy brutto,               

o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 
5) gdy nastąpi co najmniej trzykrotna nieterminowa realizacja obowiązku usunięcia awarii przedmiotu 

umowy  lub dostarczenia urządzenia zastępczego, o których mowa w § 6 ust. 8 niniejszej Umowy. 
9. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym: 

1) jeżeli Wykonawca w inny niż w ust. 8 sposób, rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy, 
niezależnie od zaistniałych przesłanek, 

2) przy braku możliwości realizacji niniejszej Umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

3) odmowy przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami umowy               
i złożoną ofertą przetargową. 

10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży                 
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć               
w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

11. Niezależnie od stopnia zaawansowania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli przedmiot umowy nie zostanie 
wykonany w terminie wskazanym w  § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. W takim przypadku Zamawiający 
ma prawo żądać zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn nieleżących                        
po stronie Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 pkt 7 niniejszej Umowy, zapłaty kar umownych  za 
zwłokę oraz żądać zapłaty odszkodowania, jeżeli szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

12. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, z podaniem merytorycznego 
uzasadnienia, pod rygorem jego nieważności. 

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia 
okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

14. Odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość. Odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko              
w odniesieniu do niezrealizowanej części zobowiązań wynikających z Umowy. Zamawiający             
nie traci prawa do żądania należnych kar umownych i odszkodowań. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

16. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę: 
1) Strony zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji 

przedmiotu umowy do dnia odstąpienia, 
2) Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie                        

na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu należycie wykonanego przedmiotu umowy, 
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zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, 
3) Za przedmiot umowy, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, 

Wykonawcy wynagrodzenie nie przysługuje. 
17. W przypadku odstąpienia Strony dokonają rozliczenia, stosownie do postanowień niniejszego 

paragrafu Umowy, w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Umowy, w szczególności            
w zakresie odbiorów, podstaw wystawiania faktury i terminu płatności. 

 
§ 8. 

Siła wyższa 
1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek 

zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron Umowy, określony termin wykonania zobowiązań 
umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz jej skutków,                              
z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, 
nieprzewidziane i niemożliwe do zapobieżenia. 

2. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań 
umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być poinformowana                         
w formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu ustania w/w okoliczności pod rygorem 
rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. 

3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych 
zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, Strony umowy mogą rozwiązać umowę 
w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jej 
końcowe rozlicznie musi być uzgodnione przez obie Strony umowy. 

 
§ 9. 

Podwykonawstwo 
1. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców. 
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców/                           

lub z udziałem niżej wymienionych Podwykonawców: /-/ (należy podać nazwy albo imiona                   
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) zawierając z nimi stosowne 
umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności: /-/w zakresie /-/. 
1) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych                                    

dot. ww. Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców, lub osób do kontaktów 
z nimi)  w trakcie realizacji niniejszej Umowy; 

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych Podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

3. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 2 realizacji przedmiotu umowy nie zmienia treści 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 
Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami 
samego Wykonawcy.  

4. Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych                     
od dnia jej zawarcia poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy                               
o Podwykonawstwo.  

5. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 
1) zakres powierzonej części przedmiotu umowy Podwykonawcy; 
2) osobę do kontaktu po stronie Podwykonawcy; 
3) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu przedmiotu umowy 

wynikająca z oferty Wykonawcy; 
4) termin wykonania danej części przedmiotu umowy powierzonej Podwykonawcy; 
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5) wymóg udziału Podwykonawcy w odbiorach, jeżeli odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez 
Podwykonawcę (jeżeli dotyczy); 

6) warunki płatności, postanowienia dotyczące wysokości kar umownych. 
6. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 
7. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie 
takiej części do powierzenia Podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 
3) zrezygnować z podwykonawstwa; 
4) zmienić Podwykonawcę. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 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, zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy Pzp. 

9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 
finansowych z Podwykonawcami. 

10. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi                                
po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz  Podwykonawców o tym,  że wszelkie 
wzajemne zobowiązania finansowe w związku z wykonywanymi zakresami prac dotyczącymi przedmiotu 
umowy zostały uregulowane. 

11. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdym przypadku 
opóźnienia w zapłacie wymaganej należności dla Podwykonawcy. Zamawiający zobowiązuje                   
się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o każdym przypadku zgłoszenia                                
się Podwykonawcy, który żąda zapłaty należności od Zamawiającego. 

12. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego zaległej należności Wykonawcy w stosunku                         
do Podwykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia stosownej kwoty                           
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub do dochodzenia jego zwrotu od Wykonawcy, 
powiększonej o koszty manipulacyjne Zamawiającego. 

13. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z powyższych postanowień upoważnia 
Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy                 
i wszystkich Podwykonawców realizacji ustaleń zawartych w Umowie, aż  do odstąpienia od Umowy                
z Wykonawcą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy włącznie. Prawo odstąpienia od Umowy 
Zamawiający może wykonać w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu uzasadniającym 
odstąpienie. 

§ 10. 
Zmiany do Umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany postanowień niniejszej 

Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym 
zakresie: 
1) zmiana warunków i terminów realizacji Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy – 

zmiana ta jest możliwa na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ                          
na organizację dostawy/instalacji/uruchomienia/integracji, trudności transportowych, trudności 
produkcyjnych, trudności celnych oraz uwarunkowań społecznych (petycje, odwołania, strajki itp.), 
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2) wydłużenia terminu gwarancji, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, bez konieczności 
zmiany wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, 

3) zmiany parametrów technicznych oferowanego przedmiotu umowy, pod warunkiem,  
że proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne są równorzędne lub lepsze od pierwotnie 
określonych w ofercie Wykonawcy, bez zmiany wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 
1 niniejszej Umowy. Zmiana, o której jest mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać 
wprowadzona tylko w wypadku zaistnienia okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu, 

4) zmiany postanowień umowy stanowiących następstwo zaistnienia okoliczności o charakterze siły 
wyższej, 

5) zmiany danych którejkolwiek ze Stron Umowy (np.: zmiana siedziby, adresu i nazwy podmiotu świadczącego 
przedmiotową dostawę) związana z wewnętrzną reorganizacją w ramach prowadzonej działalności lub 
zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie którejkolwiek ze Stron Umowy, np.: 
w formie sukcesji uniwersalnej, 

6) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie 
są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,  

7) z powodu opóźnienia w przekazaniu pomieszczeń przez Zamawiającego, w których ma zostać 
zainstalowany/uruchomiony/zintegrowany przedmiot umowy, 

- odpowiednio do tego jaki wpływ na te zmiany będą miały ww. przypadki. 
3. Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zmian postanowień Umowy w przypadkach 

określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Pzp, o ile nie będzie to stało w sprzeczności 
z którymkolwiek z przepisów art. 144 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pzp. 

4. Niedopuszczalne są pod rygorem nieważności zmiany postanowień Umowy oraz wprowadzenie 
nowych postanowień do Umowy, które nie są wymienione w ust. 2. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2 następują z mocy prawa i obowiązują  od dnia wejścia                 
w życie odpowiednich przepisów. Pozostałe zmiany mogą być dokonane na pisemny wniosek 
Wykonawcy zawierający stosowne uzasadnienie proponowanej zmiany. 

 
§ 11. Klauzula poufności 

1. Strony Umowy zobowiązują się traktować wzajemnie jako poufne wszelkie informacje powzięte w 
trakcie realizacji usług stanowiące tajemnicę strony drugiej, w tym w szczególności informacji 
dotyczących sposobu używanych zabezpieczeń oraz ich rozwiązań technicznych. Strony Umowy nie 
wykorzystają tych informacji do innych celów niż związanych z realizacją Umowy i nie ujawnią ich 
osobom trzecim, za wyjątkiem osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. Zasada poufności obowiązuje 
również pracowników Zamawiającego i osoby skierowane do realizacji usług przez Wykonawcę.  

2. Strony Umowy zobowiązane są do przestrzegania 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 oraz przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia.  

3. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności 
uzyskanych informacji, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądowego lub polecenia urzędowego 
wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim przypadku, 
przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Wykonawca będzie zobowiązany do 
natychmiastowego poinformowania Zamawiającego.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności wszelkich 
informacji związanych z Umową obowiązuje od dnia jej podpisania jak również po wygaśnięciu lub 
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rozwiązaniu Umowy. W przypadku realizacji obowiązków wynikających z Umowy przez 
Podwykonawcę, Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawcy związane ze zobowiązaniem do 
zachowania poufności jak za działania własne.  

5. Za wszelkie szkody powstałe po stronie Zamawiającego na skutek niewywiązania się przez 
Wykonawcę z zobowiązań, o których mowa w ust. 1-4, za szkody wyrządzone osobom trzecim 
spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, odpowiada w pełnej wysokości wyłącznie 
Wykonawca. 

§ 12. 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności 
przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności  na podstawie umowy przelewu 
wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której 
dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania 
wierzytelnością.  

2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą 
elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego,  w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od 
dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie 
zapytania. 

3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami, z tytułu praw 
patentowych lub autorskich do przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów 
powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź 
bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 

5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie 
da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją 
ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 
7. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu 
umowy. 

Załączniki do Umowy: 
Załącznik nr 1 – Parametry techniczne  
Załącznik nr 2  - Oferta Wykonawcy   
Załącznik nr 3  - Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego 

 
WYKONAWCA                                              ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 do Umowy  
 

Protokół zdawczo - odbiorczy 
 
 
Zamawiający: 
 

Adres dostawy i instalacji: 

Wykonawca: 
  
 

Adres Wykonawcy 
  
 

Wykaz dostarczonego asortymentu: 
Lp. Nazwa Nr seryjny 
1.  

 
 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

Wykaz wykonanych czynności: 
Pozycja Nazwa 

 
Wykonanie 

 
1. 
 

Dostawa przedmiotu umowy  

 
2. 
 

Montaż przedmiotu umowy  

 
3. 
 

Dostarczenie instrukcji obsługi przedmiotu umowy w 
języku polskim 

 

 
4. 
 

Dostarczenie karty gwarancyjnej przedmiotu umowy  

5. Szkolenie personelu 
 
 

 

 
UWAGI: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
…………………………………………                                         ……………………………………….. 
     (data, pieczęć i podpis Wykonawcy)                                                                                                                                       (data, pieczęć i podpis Zamawiającego) 

 

 

 

Załącznik nr …… do Umowy  
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LISTA PRZESZKOLONYCH PRACOWNIKÓW 

1................................................................................................................................  

2................................................................................................................................ 

3................................................................................................................................  

4................................................................................................................................ 

5................................................................................................................................ 

6................................................................................................................................ 

7................................................................................................................................ 

8................................................................................................................................ 

9................................................................................................................................  

10…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

………………………………… 
                                                                                                                                                  data, podpis, pieczęć Szkolącego 


