
Załącznik nr 5 do SWZ 

 Istotne Postanowienia Umowy 

 

§ 1 

 PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż sprzętu ……………………………– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 

umowy 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę  i doświadczenie oraz potencjał osobowy i techniczny do należytego 

wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wyposażenie meblowe objęte umową jest fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r.), 

nie powystawowe, nieregenerowane, pełnowartościowe, kompletne pod względem sprzętowym, 

kompatybilne, optymalne pod względem higieny i komfortu pracy, trwałe, odporne na intensywne 

użytkowanie, łatwo zmywalne, odporne na używane do pielęgnacji środki czyszcząco – dezynfekujące i 

wielokrotne cykle czyszczenia, a także spełnia parametry techniczne i jakościowe wymagane przez 

Zamawiającego określone w dokumentach przetargowych oraz posiada świadectwa rejestracji 

dopuszczające do obrotu; 

2) wyposażenie meblowe po wykonaniu dostawy/montażu będzie gotowe do użytkowania, bez żadnych 

dodatkowych zakupów i inwestycji 

3) wyposażenie meblowe stanowi jego własność, jest wolne od wad fizycznych i prawnych, nie jest 

obciążone żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania 

egzekucyjnego i zabezpieczenia. 

 

§ 2 

 PRZEDSTAWICIELE STRON 

 

1. Zamawiający do wzajemnych kontaktów z Wykonawcą przy realizacji niniejszej Umowy wyznacza:  

1) ……………………… (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) 

2) ……………………… (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) 

Zamawiający może wyznaczyć do kontaktów z Wykonawcą inne osoby za pisemnym     

          powiadomieniem Wykonawcy. 

2. Wykonawca do wzajemnych kontaktów z Zamawiającym przy realizacji niniejszej Umowy wyznacza: 

1) ……………………… (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) 

2) ……………………… (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) 

3. Zmiana przedstawicieli Stron nie jest uznawana za zmianę Umowy i może nastąpić za powiadomieniem 

przekazanym w formie pisemnej. 

4. Wszystkie czynności koordynacji wymagają formy dokumentowej (chyba, że dla którejś czynności Umowa 

przewiduje formę pisemną). Korespondencja prowadzona w formie dokumentowej nie może wprowadzać 

zmian postanowień niniejszej Umowy, dla których wymagana jest pod rygorem nieważności forma pisemna 

w postaci aneksu do Umowy.  

 

§ 3 

 PODWYKONAWCY 

 

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona własnymi siłami z/ bez udziału podwykonawców 

………………………………………………………… (zapisy powyższego paragrafu zostaną doprecyzowane na 

podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty) 

 

 

 

 

 



 2 

§ 4 

 WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Prace związane z dostawą/ montażem wyposażenia muszą być prowadzone przez Wykonawcę w taki sposób 

aby nie zakłócały pracy Zamawiającego. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy dowolnym środkiem transportu, na swój koszt i ryzyko w dni 

powszednie w godz. 8.30 do 14.30. Dokładny termin dostawy oraz rozmieszczenia i/lub montażu przedmiotu 

zamówienia zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Dostawa, rozmieszczenie i/lub montaż sprzętu będą 

odbywały się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej wyznaczonej ze strony Wykonawcy. 

3. Wykonawca dostarczy i zamontuje/rozmieści przedmiot umowy na własny koszt i odpowiedzialność do 

wyznaczonego miejsca. Zamawiający informuje, że dostawa sprzętu ma nastąpić bezpośrednio do miejsca 

docelowego montażu/ rozmieszczenia. Zamawiający nie przewiduje możliwości magazynowania 

jakiegokolwiek wyposażenia na terenie Szpitala.  

4. Koszt wykonania przedmiotu umowy do czasu jego odbioru i przekazania Zamawiającemu w użytkowanie 

pokrywa w całości Wykonawca.   

5. Wykonawca poinformuje przedstawiciela Zamawiającego drogą pisemną o przewidywanym terminie 

dostarczenia przedmiotu umowy i jego montażu/ rozmieszczenia minimum 4 dni przed planowaną dostawą.  

6. Wykonawca zabezpieczy przedmiot umowy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, w tym przed działaniem 

czynników atmosferycznych, do chwili jego odbioru i przekazania Zamawiającemu w użytkowanie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace związane z montażem i/lub rozmieszczeniem towaru 

stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i normami.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkich materiałów i urządzeń oraz personelu niezbędnego 

do wykonania przedmiotu umowy we własnym zakresie i na swój koszt. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie dostawy i montażu sprzętu osobę odpowiedzialną za 

prowadzone prace na terenie obiektu, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszystkie 

przedmioty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to 

wymienione w dokumentach  kontraktowych lub może być logicznie wywnioskowane. 

10. Do czynności Wykonawcy należy również sprzątnięcie miejsca pracy po zakończeniu prac oraz usunięcie 

opakowań i ich utylizacja we własnym zakresie i na własny koszt. 

11. Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy Podwykonawcom bez zgody 

Zamawiającego, chyba że zgłosił ten fakt w formularzu ofertowym. Za działania i zaniechania 

Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania. 

 

§ 5 

 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Wraz z pisemnym zgłoszeniem do odbioru przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć następujące dokumenty: 

1) Dane techniczne dostarczonego sprzętu: asortyment, numer katalogowy, nazwa producenta, rok produkcji, 

numer umowy; 

2) Instrukcję obsługi i bezpiecznego użytkowania w języku polskim (w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD) wraz z listą preparatów do mycia, sterylizacji i dezynfekcji. 

3) Dokumenty gwarancyjne. 

2. Odbiór całościowy przedmiotu niniejszej Umowy będzie potwierdzony protokołem odbioru bez zastrzeżeń  

podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. W protokole potwierdzone zostanie dostarczenie 

wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy.  

3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany pod warunkiem, że będzie on sprawny, kompletny i 

pozbawiony wad. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad/ uszkodzeń/ zastrzeżeń / braków ilościowych podczas 

rozmieszczenia i/lub montażu sprzętu oraz w trakcie odbioru przedmiotu niniejszej Umowy, Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, sporządzi protokół stwierdzający nieprawidłowości i/lub braki, a Wykonawca 
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zobowiązuje się wymienić wyposażenie na pełnowartościowe lub uzupełnić braki, przy czym w tym 

przypadku termin dostawy określony w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy jest dla Wykonawcy wiążący. 

5. Osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za odbiór jakościowy i ilościowy przedmiotu umowy oraz 

upoważnione do komisyjnego odbioru Wyposażenia i podpisania protokołu odbioru: 

1) Przedstawiciele  Zamawiającego: 

a) (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail)  

b) (…) 

6. Zamawiający może wyznaczyć do komisyjnego odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru 

inne osoby niż wskazane w ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu Umowy za pisemnym powiadomieniem 

Wykonawcy. Zmiana ta nie jest uznawana za zmianę Umowy i może nastąpić za powiadomieniem 

przekazanym w formie pisemnej. 

 

§ 6 

 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy do …………………. od dnia podpisania Umowy. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 niniejszego § Umowy, Zamawiający 

rozumie datę podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń (z wyłączeniem obowiązków 

Wykonawcy wynikających z postanowień gwarancji). 

 

 

§ 7 

 WYNAGRODZENIE i WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: wartość 

netto ……. zł (słownie: ….), VAT …… zł (słownie: …..), wartość brutto (wraz z VAT): … zł (słownie:….). 

Ustalone wynagrodzenie należne jest za wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy w ramach 

niniejszej Umowy. 

2. Całkowite wynagrodzenie wskazane w § 7 ust 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy (również koszty nieprzewidziane w chwili zawarcia umowy), w tym m.in.: 

koszt materiałów, dostawy, robocizny oraz pozostałe czynniki cenotwórcze a także usuwanie usterek i wad 

oraz przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi.  

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 7 ust. 1 zostanie wypłacone na 

podstawie faktury końcowej. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego bez uwag, 

o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy .  

4. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w dokumencie księgowym, 

w terminie do 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego wraz z 

załącznikami (tj.: podpisanym przez strony umowy protokołem odbioru przedmiotu umowy (bez 

zastrzeżeń)). Przez prawidłowo wystawioną fakturę, strony rozumieją dokument wystawiony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą umową, w tym także zawierającą wszystkie informacje 

wymagane umową. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze numeru umowy na 

podstawie, której realizowana jest dostawa. 

5. Za datę zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Za ewentualną nieterminową płatność Wykonawca może żądać zapłaty odsetek nie wyższych niż ustawowe 

w skali roku.  

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP …………………. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 125 -09-31-792. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego § Umowy nie podlega waloryzacji w okresie 

obowiązywania Umowy i wyczerpuje całość zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikających 

z realizacji zakresu Umowy określonego w § 1 Umowy. 

10. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, bez względu na 

faktyczny termin odbioru końcowego oraz okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 
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§ 8 

  

 

REKLAMACJE, GWARANCJA I REKOJMIA 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu objętego umową z dochowaniem należytej 

staranności. 

2. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych związanych z realizacją przedmiotu umowy 

Zamawiający powiadomi telefonicznie lub elektronicznie Wykonawcę niezwłocznie tj. nie później niż w 

terminie do 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia/wykrycia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego oraz usunięcia zaistniałej wady 

lub nieprawidłowości w terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. 

4. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy 

pełną gwarancję na zaoferowany asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Gwarancja jest liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń i przekazania 

oferowanego przedmiotu umowy do bieżącej eksploatacji. Okres ten podlega przedłużeniu o czas obejmujący 

konieczne czynności Wykonawcy związane z ujawnieniem się wad powstałych na skutek wadliwego 

wykonania umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez 

producenta dla zachowania gwarancji wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach 

gwarancyjnych przez producenta; napraw gwarancyjnych; wymiany/naprawy uszkodzonych 

części/elementów, bez dodatkowych opłat w szczególności za transport, dojazd oraz wymieniane części/ 

elementy.  

7. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw przedmiotu zamówienia i wymiany ich części objętych 

gwarancją, w tym koszty dojazdu, transportu, demontażu i montażu oraz ustawienia naprawionych lub 

wymienionego sprzętu w miejscu użytkowania przedmiotu umowy, w razie konieczności wykonania napraw 

poza ww. miejscem koszty związane z transportem i dostarczeniem naprawionego przedmiotu umowy 

pokrywa w całości Wykonawca. 

8. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa tego samego przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zgłoszenia kolejnej 

reklamacji, dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad, o takich samych parametrach technicznych, 

jakościowych i funkcjonalnych jak wymieniany przedmiot umowy.  

9. Gwarancja, dla wymienianych na nowe, elementów/podzespołów z powodu uszkodzenia w ostatnim 

miesiącu zaoferowanej gwarancji, liczona od dnia ich zainstalowania – min. 6 miesięcy.  

10. Wykonawca zagwarantuje dostępność części zamiennych dla wyposażenia przez okres zaoferowanej 

gwarancji. 

11. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych 

przysługujących mu z tytułu rękojmi. 

12. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe z jego winy na tle realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy.  

13. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia, 

potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialność za wadliwy produkt zgodnie z przedmiotem 

niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł na każde zdarzenie. Wykonawca jest zobowiązany 

do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie powyższego ubezpieczenia przed podpisaniem 

umowy i na każde żądanie Zamawiającego.  
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§ 9 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy o którym mowa w §7 ust 1, tj. kwoty …………… zł (słownie: …………………………. zł 

00/100), która zostanie wniesiona przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy w formie 

w określonej w SWZ. 

2. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi gwarancję 

zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy (ta część zabezpieczenia zostanie zwolniona 

w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, natomiast pozostała część 

zabezpieczenia, tj. 30%, służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady (ta część 

zabezpieczenia zostanie zwolniona lub zwrócona w terminie do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady). 

3. Jeśli termin zakończenia prac, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, nie został przez Wykonawcę 

zachowany, jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki 

przedłużeniu uległ termin zakończenia prac. 

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

 

 § 10 

 ZMIANY UMOWY 

 

1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania w następujących 

przypadkach: 

1) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 

2. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia; 

1) że nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiana stawki podatku VAT – 

wówczas cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie ulegnie tylko cena jednostkowa 

brutto; 

2) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem umowy – 

przez producenta, w takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego i na 

żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach 

i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, 

że brak jest wyrobu zamiennego.  

3) zmiany przepisów prawa, które weszły w życie po podpisaniu niniejszej Umowy - w takim wypadku 

zmienione zostaną wszelkie postanowienia Umowy wynikające z takich zmian przepisów prawa, a które 

powodują konieczność zmiany Umowy; 

4) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne; 

3. Procedura wnioskowania o wprowadzenie zmian: 

1) Strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany do niniejszej Umowy prześle drugiej Stronie projekt tej 

zmiany (aneks) z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem, przy czym nie później jak 30 dni 

kalendarzowych przed datą upływu terminu zakończenia niniejszej Umowy wraz z wyczerpującym 

uzasadnieniem; 

2) druga Strona udzieli pisemnej odpowiedzi Stronie wnioskującej lub odeśle podpisany aneks do niniejszej 

Umowy przed upływem terminu wykonania niniejszej Umowy. 

4. Zgodnie z postanowieniami SWZ, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w 

stosunku do treści oferty, (art.455 ust.1, 2 Ustawy Pzp) na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

5. Zmiany o których mowa w niniejszym § Umowy mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie 

strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz 

wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.  
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6. Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy w trakcie trwania 

umowy wymaga zawarcia aneksu. Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego.  

7. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub 

upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o 

dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie. 

8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

 KARY UMOWNE 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach: 

1) za opóźnienie w dostawie i montażu przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, powstałe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości  0,5 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie towaru 

niezgodnego z umową w tym również w zakresie terminów wynikających z gwarancji i rękojmi, w 

wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia,  

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 5 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

4) Za nie wywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w Umowie po dwukrotnym pisemnym 

wezwaniu przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy – w wysokości 2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień od upływu terminu 

wyznaczonego w wezwaniu do dnia faktycznego wywiązania się z danego obowiązku. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w 

przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 

3. Uprawnienia przysługujące z tytułu kary umownej nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne będą płatne na podstawie przesłanej przez Zamawiającego noty obciążeniowej w ciągu 14 dni 

od dnia jej doręczenia.   

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych oraz innych wierzytelności objętych umową 

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Strony zgodnie dopuszczają możliwość sumowania kar umownych należnych Zamawiającemu z różnych 

tytułów.  

 

 

§ 12 

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od niego, w 

szczególności: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

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

Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, - 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; Wykonawca zaś może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, 

2) trwałej utraty przez Wykonawcę zdolności do regulowania swoich zobowiązań – w terminie 30 dni od 

powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu tej przesłanki do odstąpienia, 

3) w przypadku gdy firma Wykonawcy postawiona zostanie w stan likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość 

lub rozwiązanie firmy Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o 

zaistnieniu tej przesłanki do odstąpienia, 
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4) utraty źródeł finansowania zewnętrznego Projektu - w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego 

wiadomości o zaistnieniu tej przesłanki do odstąpienia, 

5) zaistnienia przesłanek przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego, 

 

2. Zamawiający, może odstąpić od Umowy w okolicznościach opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach, przy 

czym termin ten jest zachowany, jeśli Zamawiający nada pisemne oświadczenie wraz z uzasadnieniem o 

odstąpieniu najpóźniej w ostatnim dniu terminu pocztą lub kurierem. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku: 

1) Nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków określonych w Umowie po dwukrotnym pisemnym 

wezwaniu przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy; 

2) Nieterminowej realizacji zamówienia; 

3) Świadczenia dostawy przez Wykonawcę istotnie niezgodnego z Umową co do przedmiotu lub jakości 

dostawy. 

5. Prawo to Zamawiający wykonuje przez pisemne oświadczenie wraz z uzasadnieniem złożone drugiej stronie 

w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia, przy czym dla zachowania tego terminu Strony 

uznają datę nadania oświadczenia pocztą lub kurierem. Przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do usunięcia naruszenia i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy odpowiedni termin. 

 

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie miesięcznym po uprzednim pisemnym 

wezwaniu do prawidłowego wykonywania Umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny 

odbioru dostarczonego wyposażenia lub odmawia podpisania protokołów odbioru. Odstąpienie od Umowy 

powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie.  

 

§ 13 

 ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia lub nienależytego wywiązywania się z postanowień 

niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, 

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjęcia prawidłowej realizacji umowy w terminie oznaczonym, 

nie krótszym niż 3 dni robocze.  

2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Pzp.  

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.109 ust 

1 ustawy Pzp. 

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

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

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

zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.   

 

 

§ 14 

 FORMA OŚWIADCZEŃ STRON UMOWY 

 

1. Jakiekolwiek oświadczenia wynikające z realizacji niniejszej umowy będą dokonywane  

w formie dokumentowej, chyba ze umowa przewiduje formę pisemną i będą uważane  

za właściwie wykonane, jeżeli zostanie którejkolwiek ze stron: 
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1) doręczone osobiście pod adresem oznaczonym jako siedziba strony, 

2) doręczone pocztą lub pocztą kurierską pod adresem oznaczonym jako siedziba strony, 

3) doręczone pocztą elektroniczną do siedziby strony. 

 

2. Za skuteczne doręczenie oświadczenia zostanie uznane również przekazanie drugiej stronie pisma lub 

informacji w formie pisemnej osobiście bądź też pocztą elektroniczną wyznaczonemu do koordynacji 

przedmiotu umowy przedstawicielowi.  

3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego potwierdzenia otrzymanych wiadomości. 

 

§ 15 

 CESJE 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw zawierających upoważnienie dla 

pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych będących rozliczeniem wynikającym z niniejszej 

umowy na rachunki bankowe pełnomocników lub podmiotów innych niż Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę, 

przedmiotem których byłoby dochodzenie w imieniu Wykonawcy wszelkich roszczeń finansowych 

wynikających z realizacji niniejszej umowy. 

3. W razie udzielenia pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1-2 ( w tym także  pełnomocnictw tego rodzaju 

udzielonych przed zawarciem niniejszej umowy) Strony postanawiają, iż nie będą one wywoływały skutków 

prawnych w stosunku do Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, że przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do art. 518 k.c., a 

wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Ponadto bez pisemnej zgody 

Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia 

określonego art. 876 do 887 k.c. ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku 

zobowiązaniowego. 

5. W razie naruszenia ustaleń zawartych w ust. 1,2,4 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% od wartości brutto zobowiązania, którego dotyczy 

naruszenie.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kary umownej, o której mowa w ust. 5 z wierzytelności 

wynikających z bieżących faktur-według uznania Zamawiającego. Potrącenia dokonuje Zamawiający na 

podstawie pisemnego oświadczenia o potrąceniu złożonego Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania 

zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej 

z chwilą powzięcia informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ust.  1,2,4. 

 

 

§ 16 

 SPORY 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w 

szczególności Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących 

wyniknąć z Umowy 

3. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, których nie udało się rozstrzygnąć 

polubownie będą rozstrzygane przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. Warunkiem 

skutecznego skierowania przez Wykonawcę sprawy na drogę postępowania sądowego jest wyczerpanie toku 

postępowania ugodowego określonego w ust. 4-6. Strony zgodnie dopuszczają, iż wymiana korespondencji 

w trakcie postępowania ugodowego może odbywać się pocztą elektroniczną 

4. Podjęcie negocjacji ugodowych nastąpi na pisemny „Wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu” 

Wykonawcy, w którym zostanie określony, przedmiot sporu, jego wartość, opis zawierający informację 

dotyczące przedmiotu sporu (tj. data zawarcia umowy, przedmiot umowy, warunki płatności, przebieg 
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dotychczasowych rozmów polubownych, żądanie Wykonawcy oraz wszelkie informacje i argumenty mające 

znaczenie dla wypracowania między Stronami porozumienia). 

5. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni roboczych udzieli Wykonawcy odpowiedzi na złożony wniosek, 

że wskazaniem swojego stanowiska i propozycji ugodowych. Z ważnych powodów powyższy termin może 

być przez Zamawiającego wydłużony o kolejne 30 dni robocze. 

6. Akceptacja przez Wykonawcę propozycji ugodowych przedstawionych przez Zamawiającego skutkować 

będzie podpisaniem ugody między stronami. W przypadku braku akceptacji przedstawionych przez 

Zamawiającego propozycji zostanie sporządzony pisemny protokół, że brak jest możliwości polubownego 

załatwienia sprawy z podaniem przyczyny. Protokół zostanie sporządzony najpóźniej w terminie 14 dni od 

dnia pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o braku akceptacji złożonych 

propozycji ugodowych. 

7. Strony zgodnie oświadczają, iż skierowanie przez Wykonawcę sprawy na drogę postępowania sądowego bez 

wcześniejszego przeprowadzenia obligatoryjnego postępowania polubownego opisanego w ust.4-6 będzie 

traktowane jako przedwczesne wytoczenie powództwa. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że Wezwanie do zapłaty wysłane przez Wykonawcę do Zamawiającego nie 

stanowi próby polubownego załatwienia sporu. 

 

 

§ 17 

 ODNIESIENIE PRAWNE 

 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały w szczególności zastosowanie przepisy: 

1) Kodeksu Cywilnego. 

2) Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne unormowania zawarte w aktach prawnych, których 

merytorycznie dotyczy przedmiot umowy. 

 

2. Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 18 

 EGZEMPLARZE UMOWY 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

§ 19 

 ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią Umowy są: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ) 

2) Załącznik nr 2 –załącznik nr 2 do SWZ 

 

 

 

 
WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 


