Załącznik nr 8
Wzór umowy

Umowa nr ZP-BBOSIR/………../TS/15
zawarta w dniu ………………...2015 r. w Bielsku-Białej, pomiędzy:
Bielsko- Bialskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
z siedzibą przy ul. Konopnickiej 5, Bielsko-Biała 43-300
NIP: 547-19-29-028
reprezentowanym przez :
Grzegorza Janię - Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………..
z siedzibą przy ……………………………….
NIP: ……………………………..
zwanym w dalszej części Dostawcą
o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się do wykonania wyposażenia Stadionu
Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21 w Bielsku-Białej w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa stadionu miejskiego przy ul. Rychlińskiego” w Bielsku-Białej zwane dalej „dostawą".
2. Wykonanie niniejszej umowy obejmuje wszelkie niezbędne prac (czynności), roboty i usługi
wymagane wg Siwz jak w szczególności dostawę, zamontowanie i uruchomienie dla właściwego
wykonania wyposażenia w miejscu wyznaczonym zgodnie z dalszą treścią umowy.
§2
1. Dostawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z postanowieniami tej umowy, w tym zgodnie z dokumentami
stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
2. Miejscem wykonania umowy jest stadion miejski położony przy ul. Rychlińskiego 21, 43-300
Bielsko-Biała.
3. Dostawy będą podlegały bieżącej koordynacji z Generalnym Wykonawcę (zwanym dalej GW)
reprezentowanym przez kierownika budowy, Inżynierem Kontraktu (zwanym dalej IK)
reprezentowanym przez Rezydenta i Zamawiającym
4. Rolę inspektora nadzoru dla dostaw pełni IK.
5. Dostawy zostaną zaplanowane i przeprowadzone w sposób gwarantujący:
− możliwość rozgrywania meczów na stadionie
− ciągły dostęp do obiektu przez Zamawiającego, GW i IK
− zminimalizowania ograniczeń i uciążliwości związanych z dostawą i wykonywanymi
pracami.
§3
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego,
przeprowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. Integralne części umowy stanowią:
• specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Siwz) wraz z załącznikami,
• oferta Dostawcy w zakresie, w jakim nie jest sprzeczna z treścią niniejszej umowy.
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• polisa ubezpieczenia (lub inny dokument) potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę
nie niższą niż 1 000 000, 00 zł (słownie: jeden milion zł), wraz z warunkami ubezpieczenia;
• Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji dostaw,
• Zapotrzebowanie na środki finansowe,
• Wykaz adresów i ilości punktów serwisowych dla wszystkich dostaw.
• Dokumenty zgodnie z Listą wymaganych certyfikatów, atestów i deklaracji (wg Zał.nr15 do
Siwz),
3. Zobowiązania Dostawcy zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy.
4. Wzajemna korespondencja pisemna Stron dokonywana może być za pomocą faksu i/lub maila na
następujące numery i/lub adresy:
− dla Zamawiającego 33 822 1875 /sekretariat@bbosir.bielsko.pl
− dla Wykonawcy ………………………../……………………………..
5. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianie swojego adresu
i/lub nr faksu. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres/faks
będzie uznana za skutecznie doręczoną.
§4
1. Termin rozpoczęcia Dostawy niezwłocznie po przekazaniu miejsca wykonania umowy.
2. Dostawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę w terminie do: ..............dni od dnia
zawarcia umowy.
3. Termin wykonania umowy może być zmieniony w wskutek:
1) wystąpienia zdarzeń siły wyższej;
2) niemożliwości udostępnienia Dostawcy miejsca wykonania umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego;
3) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
- przy zastrzeżeniu, że powyższe okoliczności wymagają pisemnego udokumentowania
pod rygorem utraty prawa powołania się na nie przez Dostawcę.
4. Właściwe dokumenty zgodnie z Listą wymaganych certyfikatów, atestów i deklaracji (wg
Zał.nr15 do Siwz) wraz z ich wykazem, zostaną dostarczone do Zamawiającego przed
podpisaniem umowy.
5. W terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy Dostawca dostarczy Zamawiającemu
szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji umowy, zwany dalej
„Harmonogramem”. Zawierać on będzie szczegółowy wykaz poszczególnych powierzchni
przeznaczonych do kolejnego przekazywania Dostawcy za protokołem zdawczo-odbiorczym.
W terminie d o 7 dni od jego przedłożenia Zamawiający dokona jego zatwierdzenia albo
wprowadzi do niego korekty, które będą wiążące dla Dostawcy.
6. Dostawca zobowiązuje się realizować zadanie zgodnie z Harmonogramem.
7. Dostawca ma obowiązek dokonywać aktualizacji Harmonogramu z uwzględnieniem
okoliczności, które spowodowały, iż jego aktualizacja jest konieczna. Zatwierdzenie
zaktualizowanego Harmonogramu nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w ust 4.
8. W terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy Dostawca dostarczy Zamawiającemu
szczegółowy Wykaz adresów i ilości punktów serwisowych dla wyposażenia. Dostawca ma
obowiązek dokonywać aktualizacji Wykazu z uwzględnieniem okoliczności, które spowodowały,
iż jego aktualizacja jest konieczna.
9. W terminie do 15-go każdego miesiąca Dostawca dostarczy Zamawiającemu w formie
pisemnej dokument w zakresie przewidywanego zapotrzebowania na środki finansowe
na kolejne następujące po sobie miesiące realizacji robót wg zatwierdzonego Harmonogramu.
Wyżej wskazany dokument zwany dalej „Zapotrzebowaniem” będzie określał szczegółowo
terminy i wysokości wydatków inwestycyjnych przewidzianych do fakturowania przez Dostawcę
w każdym następnym miesiącu realizacji robót.
§5
1. Strajk pracowników Wykonawcy i/lub podwykonawców bądź dalszych podwykonawców, nie
będą uznawane przez Zamawiającego za okoliczności siły wyższej ani za okoliczności
uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy.
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2. Jeśli w wyniku zaistnienia zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego
zniszczenia rzeczy lub prac objętych przedmiotem umowy przed ich odbiorem końcowym
przez Zamawiającego, Dostawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część dostawy
i/lub prac, które uległy zniszczeniu.
§6
1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania obiektem (miejscem wykonania
umowy) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przekaże Dostawcy miejsce wykonania umowy za protokołem zdawczo
odbiorczym niezwłocznie po zawarciu umowy z zastrzeżeniem, iż poszczególne wewnętrzne
pomieszczenia będą przekazywane sukcesywnie zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem.
§7
1. Osoby odpowiedzialne po stronie Zamawiającego za realizację umowy jest: Pan/Pani
…………………………. (tel. 33-……………).
2. Osoby odpowiedzialne po stronie Użytkownika za realizację umowy jest: Pan/Pani
…………………………. (tel. 33-……………).
3. Osoby odpowiedzialne po stronie IK za realizację umowy jest: Pan Michał Kościukiewicz (tel.
607 962 750)
4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Dostawcy jest: Pan/Pani
…………………………. (tel. ….-……………).
1.

2.

2.
3.
4.

5.
6.

§8
Jeżeli okaże się, że do wykonania przez Dostawcę zakresu niniejszej umowy niezbędne są
jakiekolwiek zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, dopuszczenia lub odbiory,
Dostawca jest zobowiązany dostarczyć je lub przeprowadzić na swój koszt, bez dodatkowej
zapłaty i z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te i protokoły odbioru należy bez
wezwania, w niezbędnej liczbie egzemplarzy i w niezwłocznym terminie dostarczyć
Zamawiającemu.
Dostawca zobowiązuje się w taki sposób wykonać niniejszą umowę, aby ani Zamawiający, ani
żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej w związku z wykonywaniem niniejszej
umowy.
W szczególności:
a) Dostawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia istniejącego sprzęt i
wyposażenia obiektu przez cały czas trwania realizacji umowy.
b) Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania innych podmiotów i osób
działających w jego imieniu, jak za działania własne.
c) Dostawca zobowiązuje się w czasie realizacji zadania zapewnić na terenie dostawy należyty
ład i porządek a szczególnie przestrzegać przepisy BHP i PPOŻ.
d) Dostawca zobowiązuje się respektować postanowienia art. 208 Kodeksu pracy.
e) Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi
w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska
(m.in. zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie
na środowisko, zapewnić ich odzysk oraz prawidłowe unieszkodliwienie).
Zamawiający ma prawo żądać od Dostawcy okazania dokumentów potwierdzających
przekazanie odpadów jednostce posiadającej stosowne zezwolenie.
Z chwilą protokolarnego przejęcia miejsca wykonania umowy Dostawca ponosi aż do chwili
odbioru odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
Dostawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi Zamawiającemu oraz
/lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku
realizacji zadania, Dostawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić
szkodę na własny koszt.
Dostawca zobowiązuje się uporządkować teren dostawy, nie później niż w terminie przekazania
przez Dostawcę dostaw, wykonania prac i przejęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie
wykonanych.
Dostawca zobowiązany jest tak wykonywać dostawy by było możliwe rozgrywanie meczów piłki
nożnej zgodnie z przepisami PZPN/UEFA dla Ekstraklasy oraz rozgrywek Pucharowych w
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trakcie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku użytkowania danego Etapu stadionu i
korzystania z tej części przez Zamawiającego, Dostawca odpowiada za ewentualne usterki i/lub
wady w ramach rękojmi i gwarancji jakości, lecz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
będące skutkiem nieprawidłowej eksploatacji danej części obiektu podczas tymczasowego jej
użytkowania.
7. Dostawca zobowiązany jest ponieść koszty wszystkich czynności, prac, roboty i usług
określonych w SIWZ wraz z załącznikami oraz te, które nie zostały wskazane przez
Zamawiającego a są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia;
§9
1. Do wykonania niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się zastosować wyposażenie należytej
jakości, wolne od wad fizycznych i prawnych,, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 roku,
wprowadzony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dostawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości dostaw wykonanych na terenie obiektu, a także
ilości zużytych materiałów.
3. Dostawca zobowiązany jest wraz z dostawą przedmiotu umowy doręczyć Zamawiającemu
odpowiednie, wymagane przez obowiązujące przepisy certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty,
badania, raporty itp. a także instrukcje obsługi i eksploatacji (w języku polskim), gwarancje itp. tj.
wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące realizacji umowy wymagane wg Siwz.
§ 10
Dostawca wykona niezbędne prace (czynności) i pokryje we własnym zakresie ich koszty w
szczególności:
a) sporządzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) sporządzenia Zapotrzebowania na środki finansowe,
c) urządzenia (zorganizowania) i zabezpieczenia terenu dostaw oraz strzeżenia mienia,
d) zachowania warunków bezpieczeństwa wynikających w szczególności z przepisów ppoż. i
bhp,
e) ubezpieczenia prac i własnej działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej przez cały okres wykonania umowy,
f) transportu dostaw do miejsca przeznaczenia,
g) organizacji zaplecza dostaw,
h) organizacji tymczasowego składowiska odpadów, gruzu, śmieci i złomu,
i) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej i wykończenia pomieszczeń, w których
prowadzone będą prace jak np. obecnego wyposażenia, armatury oraz osprzętu
elektrycznego itp.
j) niezbędne uzgodnienia z GW, IK i IN,
k) przygotowania miejsca poboru i opomiarowania prądu, wody oraz ciepła łącznie z pokryciem
kosztów zużycia potrzebnych mediów dla zaplecza dostaw,
l) wniesienia, ustawienia, instalacji i uruchomienia wyposażenia w miejscu przeznaczenia;
m) wykonanie niezbędnych robót podłączeniowych do wykonywanych dostaw,
n) zamontowanie wyposażenie w miejscu wyznaczonym,
o) wykorzystania istniejącego wyposażenia wod-kan dla swoich dostaw,
p) porządzenia niezbędnych Projektów zgodnie z wymaganiami;
q) stosowania niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu utrzymania miejsca
wykonywania dostaw, dróg i dojść a także innych, z których Dostawca korzysta w
czystości oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie realizacji dostaw,
r) robót tymczasowych niewykazanych w materiałach przetargowych, a niezbędnych do
wykonania robót podstawowych, a także innych elementów, których wykonanie Dostawca
przewiduje,
s) systematycznego czyszczenia ciągów komunikacyjnych w obrębie miejsca wykonania
dostaw oraz pomieszczeń a także innych, z których Dostawca korzysta i które uległy
zanieczyszczeniu w związku z realizacją umowy,
t) prowadzenia dostaw w sposób uwzględniający spełnienia warunków właściwej:
− klasy odporności ogniowej wykonanych okładzin przegród budowlanych,
− szczelności wykonanej izolacji okładzin przegród budowlanych,
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u) dostarczenia wraz z dostawą właściwych dokumentów potwierdzające, że dostarczone przez
Dostawcę wyposażenie spełnia określone parametry i jest dopuszczony do obrotu i używania
zgodnie z wymaganiami Siwz,
v) dostarczenia instrukcji obsługi i eksploatacji (w języku polskim),
w) przeszkolenia minimum 2 pracowników w zakresie obsługi wyposażenia w miejscu
przeznaczenia;
x) dostarczenia wyposażenia lub elementów zastępczych w okresie gwarancji i rękojmi,
y) odbioru, prób, badań, pomiarów, regulacji, itp.,
z) uporządkowania terenu objętego dostawą, przywrócenia do stanu z dnia przejęcia miejsc
zajętych czasowo w związku z realizacja oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych
realizacją prac objętych umową,
aa) serwisu i obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi.
§ 11
1. Za wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy Ceną Kontraktową. Cena
Kontraktowa to wynagrodzenie należne ostatecznie Dostawcy wynikające z przemnożenia cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie oraz ilości rzeczywiście wykonanych, odebranych
robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru z zastrzeżeniem ust.3.
2. Orientacyjne wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy, wskazane w Ofercie
Wykonawcy, wynosi …………………… zł brutto (słownie: ………………… zł, …………..gr)
3. Maksymalna Wartość Zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy
wynosi 105% kwoty brutto wskazanej w ust.2, czyli …………………. zł brutto (słownie:
…………………………… zł, ……………….. gr) w tym podatek VAT.
4. Maksymalna Wartość Zobowiązania to maksymalne wynagrodzenie, jakie może otrzymać
Dostawca za wykonanie umowy. Nie stanowi ono jednak zobowiązania Zamawiającego do
jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń
odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania Maksymalnej Wartości Zobowiązania.
5. Ustawowa zmiana podatku VAT spowoduje odpowiednią zmianę ceny brutto.
6. Cena wskazana w ust. 1 jest ceną loco pomieszczenia stadionu miejski położonego przy ul.
Rychlińskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała.
§ 12
1. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia dostaw zamiennych, jeżeli
wprowadzenie dostaw zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz
nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty.
2. Strony ustalają, że dostawy zamienne to takie elementy i grupy dostaw, które
występują w ofercie Dostawcy, ale w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej
z jego przeznaczeniem konieczne jest zastąpienie ich innymi elementami lub grupami dostaw
w szczególności w zakresie użytych technologii, materiałów. Podstawą do wykonania dostaw
zamiennych będzie protokół konieczności. W przypadku podpisania protokołu konieczności
Dostawca będzie każdorazowo przedstawiał Zamawiającemu protokół różnicowy wskazujący
przedmiot zamiany i różnice w wartościach wynagrodzenia wynikające z ustalonego przez
strony niniejszej umowy zakresu dostaw zamiennych.
3. Dostawca w ramach umowy zobowiązany jest do zrealizowania dostawy zamienne określone
protokołem konieczności.
4. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania dostaw zamiennych w szczególności w zakresie
technologii, materiałów i/lub dostaw zamiennych identycznych czy też analogicznych do
dostaw ujętych w ofercie, wycena tych dostaw z o s t a n i e sporządzona przez Dostawcę z
zastosowaniem cen jednostkowych przedstawionych w ofercie.
5. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dowolnego zakresu dostaw bez wynagrodzenia
dla Dostawcy.
§ 13
Jeżeli Dostawca wykonywać będzie dostawy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od
umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na

5

koszt i niebezpieczeństwo Dostawcy, na co Dostawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową
zgodę. W takim przypadku koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający jest
uprawniony pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 14
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane dostawy odbywać się będzie fakturami
częściowymi (przejściowymi) wystawionymi za faktycznie wykonane dostawy i prace.
2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej (przejściowej) będzie protokół
wstępnego odbioru częściowego przedmiotu umowy określający zakres i wartość
wykonanych i odebranych dostaw oraz informację o kwotach należnych podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.
3. Protokół wstępnego odbioru częściowego jak i protokół końcowego odbioru będzie
podpisany przez osoby wymienione w §7 i ma potwierdzać, że Dostawca dostarczył
Zamawiającemu wyposażenie wraz z wszystkimi dokumentami wymaganymi niniejszą
umową, dokonał jego zamontowania, podłączenia i uruchomienia oraz wykonał pozostałe
czynności będące przedmiotem zobowiązania Dostawcy a także zawierający stwierdzenie
Zamawiającego, że wyposażenie funkcjonuje prawidłowo.
4. Do protokołu końcowego odbioru będą dołączone właściwych dokumentów potwierdzające,
że dostarczone przez Dostawcę wyposażenie spełnia określone parametry i jest dopuszczony
do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami Siwz
5. W przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych podwykonawców, dodatkowym
dokumentem, załącznikiem do faktury będą dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji dostaw
zgłoszonych do odbioru najpóźniej do 7 dni przed upływem terminu zapłaty przez
Zamawiającego faktury na rzecz Dostawcy. Dowodami, o których mowa w zdaniu
pierwszym będą oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, o zapłacie,
bądź braku zapłaty przez Dostawcę, wynagrodzenia wymagalnego na dzień złożenia
oświadczeń - należnego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.
6. W przypadku, jeśli Dostawca kwestionuje prawidłowość, terminowość robót i/lub dostaw
wykonanych przez podwykonawców, dalszych podwykonawców, co powodować będzie
obniżenie wynagrodzenia podwykonawców lub brak obowiązku jego zapłaty to Zamawiający
nie może żądać od Dostawcy złożenia ww. oświadczeń przez podwykonawców. W takim
przypadku w razie braku oświadczeń podwykonawców z przyczyn określonych powyżej,
może zostać zapłacona na rzecz Dostawcy bezsporna należna mu część wynagrodzenia,
natomiast pozostała część może zostać zdeponowana na rachunku depozytowym do czasu
rozstrzygnięcia ewentualnych sporów z podwykonawcami.
7. Dostawcy nie będą przysługiwały odsetki za okres opóźnienia w zapłacie przypadający na
okres oczekiwania Zamawiającego na oświadczenia podwykonawców, dalszych
podwykonawców o otrzymaniu od Dostawcy należności za wykonaną przez podwykonawców
część prac.
8. Protokół wstępnego odbioru częściowego służy wyłącznie wystawieniu faktury częściowej
(przejściowej). Odbiór dostaw na podstawie protokołów wstępnego odbioru częściowego nie
stanowi o spełnieniu świadczenia ze względu na niepodzielność przedmiotu umowy, bowiem
dostawy objęte umową mogą zostać przyjęte wyłącznie w całości i wyłącznie w formie
protokołu odbioru końcowego całości prac.
9. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po wykonaniu zamówienia (przedmiotu
umowy) i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
10. Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie protokołu odbioru końcowego z
wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego, jako należycie wykonane.
11. Zapłata wynagrodzenia na podstawie faktur nastąpi przelewem w ciągu 21 dni licząc od dnia
przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami, z
zastrzeżeniem ust 8.
12. Za część dostaw wykonanych przez podwykonawcę Zamawiający będzie mógł płacić
bezpośrednio tym podwykonawcom, co, do których otrzyma zlecenie Dostawcy. W razie
braku skutecznego zlecenia zapłaty Zamawiający ma prawo z wynagrodzenia Dostawcy
zatrzymać kwoty odpowiadające wynagrodzeniom należnym tym podwykonawcom do czasu
uzyskania pewności, że roszczenia podwykonawców zostały zaspokojone lub nie istnieją.
13. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Dostawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane dostawy, które
zostały odebrane i poświadczone do zapłaty przez Zamawiającego, Zamawiający dokona
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bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, których wskazał w ofercie.
14. Zapłata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w tej
samej walucie, w jakiej rozliczana jest niniejsza umowa.
15. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia
przelewu w banku Zamawiającego.
16. Dostawca nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności – i uprzedniej zgody
Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie
istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy.
§ 15
Dostawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 2, tj. kwotę ...........................zł (słownie:
...................................................................................................zł……………….. gr).
2. Wniesione przez Dostawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
co do kwoty ................... zł (30% zabezpieczenia) w terminie nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady),
co do kwoty .................. zł (70% zabezpieczenia) w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane).
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone
Dostawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za
przelew pieniędzy na rachunek Dostawcy.
5. W razie zmiany terminu wykonania umowy Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie
przedstawić odpowiednio zmienione gwarancje należytego wykonania umowy. W przeciwnym
razie Zamawiający jest upoważniony do potrącenia z wynagrodzenia Dostawcy odpowiednich
sum oraz do zrealizowania gwarancji tak, aby uzyskać sumy tytułem zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości i na czas określony w umowie.
1.

§16
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:
a) odstąpienia od umowy przez Dostawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które
odpowiada Dostawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 2
umowy;
b) zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0, 3% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11
ust.2 umowy, za każdy dzień zwłoki;
c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji
w wysokości 0, 3% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11, ust. 2 umowy, za każdy dzień
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
d) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy – w wysokości 0, 3 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 2
umowy, za każdy taki stwierdzony przypadek,
e) zwłoki w przedłożeniu Harmonogramu realizacji robót w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4
niniejszej umowy - w kwocie 500 zł (pięćset zł) za każdy dzień zwłoki w jego przedłożeniu,
f) zwłoki w przedłożeniu przewidywanego Zapotrzebowania na środki finansowe w terminie, o
którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy - w kwocie 500 zł (pięćset zł) za każdy dzień
zwłoki w jego przedłożeniu.
g) zwłoki w przedłożeniu Wykazu adresów i ilości punktów serwisowych dla wszystkich
urządzeń w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy - w kwocie 500 zł (pięćset
zł) za każdy dzień zwłoki w jego przedłożeniu.
h) za każdy przypadek odmowy wykonania robót zamiennych, na warunkach określonych w
niniejszej umowie – w wysokości 0, 05 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 14 ust. 2
umowy.
i) zwłoki w przedłożeniu wraz z dostawą właściwych dokumentów potwierdzające, że
dostarczone przez Dostawcę wyposażenie spełnia określone parametry i jest dopuszczony
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do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami Siwz - w kwocie 500 zł (pięćset zł) za każdy
dzień zwłoki w jego przedłożeniu.
2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 11 ust. 2 umowy.
3. Jest dopuszczalne żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
§ 17
1. Strony postanawiają, że Dostawca wykona wszystkie prace i zgłosi Zamawiającemu gotowość
do przekazania przedmiotu umowy w terminie umożliwiającym dokonanie przeglądu prac
przez Zamawiającego, usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad oraz dokonanie odbioru
dostaw wraz ze spisaniem protokołu odbioru końcowego – przed datą wskazaną w § 4 ust. 2
umowy.
2. Zamawiający przystąpi do przeglądu w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do przekazania przedmiotu umowy. Zamawiający jest obowiązany
zawiadomić Dostawcę o dniu rozpoczęcia czynności odbioru.
3. Przed odbiorem końcowym Dostawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą
z niezbędnymi protokołami, atestami materiałowymi, aprobatami technicznymi, wynikami
badań a także inne dokumenty wymagane przez IK i NI oraz zapisami niniejszej umowy i
obowiązujących przepisów.
4. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmawia przyjęcia do czasu
ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
1. obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
2. odstąpić od umowy albo zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli
wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
5. Dostawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robót.
6. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów prac w okresie rękojmi i gwarancji, a w razie
stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia.
7. W razie stwierdzenia podczas przeglądów, o których mowa w ust. 6 wad, Zamawiający
wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad.
8. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Dostawcę w formie pisemnej listem poleconym
wyznaczając mu jednocześnie termin do usunięcia wady.
9. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Dostawcę o dacie i miejscu oględzin
mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Dostawcy w dacie i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Dostawcę wad zgłoszonych
przez Zamawiającego.
10. Wady robót nadające się do usunięcia stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji Dostawca
zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. W przypadku opóźnienia Dostawcy ponad wyznaczony, odpowiedni termin usunięcia
stwierdzonych wad albo odmowy usunięcia tych wad Zamawiający może je usunąć na koszt i
niebezpieczeństwo Dostawcy, (na co Dostawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową
zgodę) zachowując prawo do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupełniającego.
W takim przypadku koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest
uprawniony pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 18
1. Dostawca udziela gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy, w tym dostarczone
wyposażenie na okres: ......... miesięcy, licząc od daty wykonania umowy i uznania jej za
należycie wykonaną.
2. Strony ustalają, że Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, w tym
dostarczone wyposażenie, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem .............
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miesięcy (okresu równego okresowi udzielonej w ust. 1 gwarancji), licząc od daty protokołu,
o którym mowa w § 14 ust. 2.
3. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnego serwisu i nieodpłatnych
obowiązkowych przeglądów .......... szt./rok w okresie gwarancji i rękojmi,
a) reakcji na zgłoszenie wady (awarii) Sprzętu, w okresie do .......... godzin w dni robocze od
chwili zgłoszenia przez Zamawiającego,
b) wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji, w okresie do ................... dni roboczych
od chwili zgłoszenia wady (awarii) do chwili naprawy na miejscu;
c) wymiany wadliwego Sprzętu lub elementów na nowe, przy ……. naprawach gwarancyjnych
tego samego typu.
d) dostarczenia Sprzętu lub elementów zastępczych w okresie: ............................. dni
roboczych, od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego wady (awarii), gdy czas naprawy
przekroczy 7 dni roboczych;
4. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy wyposażenia, zaś na wymienione
części/podzespoły gwarancja biegnie od nowa, tj. od następnego dnia po podpisaniu protokołu z
usunięcia wad lub wymiany części/podzespołu.
5. Dostawca zapewnia, że istnieją punkty serwisowe wyposażenia na terenie Polski, adres
najbliższego punktu to: ..................................................................................................................
6. Dostawca zobowiązuje się do zabezpieczenia stałej dostępności części zamiennych
dla naprawy wyposażenia, w okresie .... lat od daty odbioru przedmiotu umowy.
7. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji odbywać się będzie według zasad określonych
w artykułach 577 do 581 Kodeksu cywilnego.
8. Zobowiązania Dostawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji realizowane będą ·w
miejscu dostawy wskazanym w § 2 umowy.
9. W okresie rękojmi Dostawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego,
w terminie 14 dni, o zmianie swojej siedziby lub firmy (nazwy), zmianie osób reprezentujących
Dostawcę, o ogłoszeniu upadłości Dostawcy, wszczęciu postępowania upadłościowego,
w którym Dostawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Dostawcy.
10. Dostawca nie może odmówić usunięcia wad nawet gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.
11. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane, jako ograniczenie lub
wyłączenie odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi. Strony wyłączają stosowanie
art. 563 § 1 Kodeksu cywilnego.
§ 19
1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych
w przepisach Kodeksu cywilnego a ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) Dostawca nie rozpoczął dostaw, prac lub przerwał dostawę lub prace i nie realizuje ich przez
okres 7 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.
b) Wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku
Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;
c) Dostawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje
zobowiązania umowne.
d) Dostawca naruszył zakaz wynikający z § 14 ust. 16 niniejszej umowy.
e) Dostawca nie wniósł w terminie gwarancji należytego wykonania umowy lub nie przedłożył
polis ubezpieczeniowych przewidzianych umową.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z
podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą
doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na
przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych
przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji, jakości, rękojmi i
kar umownych.
3. W razie odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki:
1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Dostawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
2) Dostawca zabezpieczy przerwane p r a c e w zakresie żądanym przez Zamawiającego,
na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

9

3) Dostawca bez względu na podstawę odstąpienia od umowy i to, kto od umowy
odstąpił, ponosi ryzyko zagospodarowania materiałów, które nie mogą być wykorzystane
do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową. Zamawiający może jednak
do dalszej realizacji robót wykorzystać materiały i wyposażenie należące do
Dostawcy, za uzgodnioną opłatą,
4) Dostawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Dostawca nie odpowiada,
5) Dostawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z miejsca wykonania prac i
zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, nie stanowiące
własności Zamawiającego,
6) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Dostawca nie
odpowiada, zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba, ż e zgłasza zastrzeżenia, c o ,
d o j a k o ś c i wykonanych prac,
b) przejęcie od Dostawcy pod swój dozór miejsce wykonania prac.
4. Odstąpienie o d umowy nie zwalnia Dostawcy ani od odpowiedzialności za wady wykonanej
części przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady
wykonanej części przedmiotu umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie powyższych zobowiązań.
5. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od umowy dopóki umowa nie zostanie wykonana.
§ 20
1. Jeżeli Zamawiający spełni świadczenie za Dostawcę, za które jest odpowiedzialny solidarnie,
wówczas Dostawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu całego tego spełnionego
świadczenia.
2. Roszczenie Zamawiającego o zwrot świadczenia, o którym mowa w u s t .1 staje s i ę
wymagalne z chwilą jego spełnienia przez Zamawiającego, niezależnie od tego, kiedy
Zamawiający powiadomił Dostawcę o spełnieniu świadczenia oraz niezależnie od tego czy
i/lub kiedy Dostawca został wezwany do zwrotu spełnionego świadczenia.
1.
2.

§ 21
Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
a) opisanych w poprzedzających paragrafach umowy;
b) co do nieistotnych postanowień umowy;
c) co do istotnych postanowień umowy, z ważnych powodów, a w szczególności
o ile jest ona konieczna i wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
d) co do wynagrodzenia Dostawcy (ceny) z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku
VAT o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku obowiązujących w dacie
powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

§ 22
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie,
powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią podlegają
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Zamawiający
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