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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA  
 

zawarta w dniu ………………………… 2020 r. w Katowicach pomiędzy: 
 
Biblioteką Śląską w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy Placu Rady Europy 1 (40-021 Katowice), 

wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie w Katowicach pod nr 

RIK/B/19/2000, NIP 954-19-14-963, zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

dr hab. prof. UŚ Zbigniewa Kadłubek  – Dyrektora Biblioteki Śląskiej, przy kontrasygnacie 

mgr Alicji Barwickiej    – Głównego Księgowego, 

a 

…………………………………………..………………..… z siedzibą w …………………………………………… przy 

ul. …………………………….……….., wpisaną do ……………… …………………………………………….. 

…………..……………., posiadającą NIP …………….……..….     REGON …………………, zwaną w treści Umowy 

Wykonawcą reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..  

 

 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są w dalszej części umowy łącznie Stronami, a każdy indywidualnie 
Stroną. 
 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu w 
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania dostawę wraz montażem klimatyzatora 
centralnego (agregatu wody lodowej) w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1, 
zwanego dalej Przedmiotem umowy.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 

2.    Prace prowadzone będą w dni robocze, w godzinach pracy obiektu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 
7:00 – 15:00. Po uprzednim uzyskaniu zgody od Zamawiającego, prace tego wymagające lub szczególnie 
uciążliwe, będą mogły być prowadzone po godzinach pracy obiektu lub w sobotę. 
 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 
1)  spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty 

uprawniające go do wykonania przedmiotu umowy (certyfikat dla przedsiębiorcy wskazany w ustawie z 
dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych 
gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019r., poz. 2158 z późn. zm.), 

2)   posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki potrzebne do 
rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu umowy, w szczególności personel Wykonawcy posiada poniższe 
uprawnienia: 
a) aktualne uprawnienia F-GAZOWE w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji 

chłodniczych oraz certyfikaty zgodne z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 
zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 
2019r., poz. 2158 z późn. zm.), 
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b) aktualne świadectwo kwalifikacji przyznane przez komisje kwalifikacyjne  w trybie ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r., poz. 833 z późn. zm.), uprawniające do 
eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych grupa 1 oraz grupa 2. 

c) aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do prac na wysokościach powyżej 
3 m, wydane na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. 
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w 
Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 2067 ze zm.). 

3)  przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad, jego zakup i korzystanie z niego zgodnie z 
przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym również praw osób trzecich oraz posiada oznaczenie CE w 
zakresie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, a także z 
wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, uzgodnionymi w czasie realizacji przedmiotu umowy; 

2) Opracowania przez osobę posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane: dokumentacji 
projektowej konstrukcji wsporczej dla nowego agregatu oraz dokumentacji z wykonanych badań 
nośności dachu w miejscu zamontowania nowego urządzenia; 

3) Przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji wymienionej w pkt 2), na 7 dni przed 
rozpoczęciem prac;  

4) Poinformowania Zamawiającego pisemnie o terminie rozpoczęcia prac; 
5) Przestrzegania wszelkich wymogów etyki zawodowej mających na celu ochronę dóbr i interesów 

Zamawiającego; 

6) Wykonania wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż; 

7) Prowadzenia prac w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania obiektu. Wykonawca zapewni 
prawidłową organizację pracy i zabezpieczy właściwie miejsca prowadzenia prac; 

8) Zabezpieczenia terenu objętego pracami oraz do utrzymania czystości na terenie wykonywanych prac 
i obowiązkowe, każdorazowe sprzątnięcie obszaru, który uległ zabrudzeniu; 

9) Utylizacji odebranych od Zamawiającego urządzeń na własny koszt i ryzyko, zgodnie ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami; 

10) Bieżącego wywozu odpadów i gruzu na własny koszt i ryzyko oraz utrzymania terenu robót w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

11) Informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację 
przedmiotu umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu umowy, 
niezwłocznie po ich wystąpieniu; 

12) Udzielenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji 
przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu umowy na 
każdym etapie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z 
wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji 
umowy bądź odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie 3 dni roboczych od ich 
zgłoszenia; 

13) Przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności wykonania;              

14) Wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów i zrealizowanych 
prac przy zachowaniu należytej staranności;                                                                                 

15) Zlecenia i dokonania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich uzgodnień i nadzorów 
branżowych koniecznych przy realizacji przedmiotu umowy lub wynikających z przepisów; 

16)    Dostarczenia Zamawiającemu kart przekazania zdemontowanego agregatu wody lodowej do utylizacji 
na właściwe składowisko odpadów, najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego; 

17)    Przekazania dokumentacji technicznej nowego klimatyzatora centralnego (agregatu wody lodowej), 
najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego; 

18)   Zawarcia umów ubezpieczeniowych na zasadach wskazanych w § 5 umowy; 

19)   Usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy, w tym również w okresie rękojmi za 
wady fizyczne oraz gwarancji jakości. 
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§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności: 

1) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 

2) dotrzymywanie podstawowych zasad eksploatacji określonych przez producenta w dokumentach 

gwarancyjnych lub instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę. 

§ 4 

Termin realizacji zamówienia 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2020 roku. 
2. Za termin realizacji przedmiotu umowy Strony uznają dzień odbioru końcowego wykonanych prac przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń, w drodze protokołu podpisanego przez obie Strony, po uprzednim 
przeprowadzeniu rozruchu urządzenia i sprawdzenia poprawności jego działania. 

§ 5 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej polisy 
ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 
odpowiedzialności cywilnej kontraktowej. Wartość polisy nie może być niższa niż 300 000 zł.  

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową 
w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku opłaty rozłożonej na raty 
Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
potwierdzenia płatności kolejnych rat. W przypadku utraty ważności polisy w trakcie realizacji umowy 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nową polisę wraz z dowodem jej opłacenia. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku 
z prowadzonymi pracami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rękojmi, oraz w związku 
z ruchem pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie prac i w strefie jej oddziaływania, 
a w szczególności: 

1) za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do osób 
upoważnionych do przebywania na terenie prac i osób trzecich, które nie są upoważnione do 
przebywania na terenie prac,  

2) za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności: uszkodzenia 
budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika lub Zamawiającego 
spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi wadami i usterkami 
w wykonanych pracach. 

4. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 winna obejmować ubezpieczenie od szkód wywołanych 
zarówno działaniami ludzkimi jak i działaniem sił natury. 

§ 6 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/zleci podwykonawcom do wykonania następujące 

części przedmiotu umowy:1 .............................................................................................................................. 

2. Zlecenie wykonania części czynności podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. 

3. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto 
niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie 
wskazanym w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 

                                                 
1
 niepotrzebne skreślić 
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udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub 
on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nowy podmiot trzeci lub podwykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania Podwykonawcy, któremu 
wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie - niniejszym strony 
wyłączają stosowanie art. 429  kodeksu cywilnego do wzajemnych stosunków powstałych na tle realizacji 
niniejszej umowy. 

§ 7 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru po pisemnym powiadomieniu go przez Wykonawcę o 
gotowości do odbioru. Dokument zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. 

2. Zamawiający powoła komisję odbiorową, która w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przystąpi do odbioru przedmiotu umowy.  

3. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się zakończenie czynności odbiorowych, o 
których mowa w ust. 2, potwierdzone sporządzonym protokołem odbioru podpisanym przez wyznaczonych 
przedstawicieli stron.  

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu 
umowy z warunkami umowy, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy oraz 
przeprowadzeniu uruchomienia i przedłożeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.  

5. Protokół odbioru przedmiotu umowy do eksploatacji może być podpisany dopiero po należytym wykonaniu 
całości umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub usterki przedmiotu odbioru to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich 
usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy albo żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez 
dodatkowego wynagrodzenia.  

3) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 
stosownie do obniżonej wartości użytkowej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

7. O usunięciu wad lub usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie. Zamawiający, w terminie 
do 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę, przystąpi ponownie do odbioru 
przedmiotu umowy. 

8. Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego 
wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego po 
dokonaniu odbioru. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie, zasady rozliczenia 

1. Za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie brutto:   …………………………………… zł (słownie złotych: 
………………………………………………….). 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, określone w ust. 1, po wykonaniu całości przedmiotu umowy, 
potwierdzonym protokołem odbioru bez zastrzeżeń i po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
Płatność  nastąpi  przelewem  na rachunek  bankowy  Wykonawcy wskazany na fakturze. 
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3. Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, a Wykonawca 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane  z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na te koszty. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

12.   Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi 21 dni licząc od dnia otrzymania  przez  

Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz protokołem odbioru. Za dzień zapłaty przyjmuje się 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13.  Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu umowy 

spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku 

bankowego jest przypisany rachunek VAT a faktura będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci 

zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”. 

14. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, obowiązuje 

następujący adres doręczenia faktury VAT: 954 19 14 963. 

15. Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie faktury. 

 

§ 9 
Gwarancja  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji ………… miesięcy zgodnie z ofertą Wykonawcy, na cały 
przedmiot umowy, czyli zarówno na urządzenia, jak i wszystkie wykonane prace, licząc od daty protokołu 
odbioru. 

2.  Rękojmia na przedmiot niniejszej umowy jest równa okresowi gwarancji. 

3. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, wyda Zamawiającemu dokument 
gwarancyjny (oświadczenie gwaranta) oraz karty gwarancyjne producentów odpowiadające treści umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego 
nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na zasadach i w trybie określonym w treści dokumentu 
gwarancyjnego (oświadczenie gwaranta), z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu umowy. 

5. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt 
Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania 
organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Naprawy gwarancyjne w zakresie prac 
wykonanych przez Wykonawcę są świadczone przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją techniczną. 
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w 
przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady 
fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te 
ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

7. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez 
stawiennictwo serwisanta) wynosi do 48 godzin od zgłoszenia usterki (e-mail) z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy.  

8. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 5 dni licząc od dnia przyjęcia 
zgłoszenia przez serwis (e-mailem). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części 
zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni, chyba że Strony w oparciu o stosowny protokół 
konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy. 

9. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy, przy czym w 
przypadku wymiany wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, na koszt Wykonawcy, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Zamawiającemu nowego elementu. Okres gwarancji 
ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii lub 
wady. 
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10. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych 
zasad, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, 
zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W takich przypadkach 
Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad bez zezwolenia sądu, a Wykonawca 
zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z 
dowodem zapłaty. 

11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji i jest on uprawniony do żądania, na koszt Wykonawcy, jej demontażu 
i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, przy czym w 
razie nie wykonania tego obowiązku przez Wykonawcę postanowienia ust. 10 stosuje się odpowiednio. Do 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady prawne przedmiotu umowy stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego.  

 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1.   Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
przedstawionej w ofercie ceny brutto co stanowi kwotę …………………………………… zł (słownie: 
………………………………………………………………………………..) 

1.1 Zabezpieczenie będzie wniesione w formie ………………………………………. (formy wskazane w art. 
148 ustawy Pzp pkt 2-5) 

1.2 Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnieść 100% wartości zabezpieczenia 
określonego w § 10 ust. 1. 

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku 
bankowym Zamawiającego nr 51 1090 1186 0000 0001 3545 1373 i zostanie zwrócone na rachunek 
Wykonawcy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, 
a także pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek Wykonawcy w następujący sposób: 

1) 70% zabezpieczenia na kwotę …………………………… złotych zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) 30% zabezpieczenia na kwotę …………………………… złotych zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych  zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
gwarancji i rękojmi za wady.  

5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz 
pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy zabezpieczenie będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń Zamawiającego. 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku gdy: 

1) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy; 

2) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy; 

3) Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia nie odpowiadający warunkom umowy lub przekroczył 
termin realizacji umowy o 7 dni i ,w dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do 7 
dni, nie wykonał umowy zgodnie z jej zapisami; 

4) Wykonawca lub jego personel utraci uprawnienia wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszej umowy. 

3. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia. Odstąpienie od 
umowy nastąpi w terminie 7 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach 
wskazanych w ust. 2. 
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4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części przedmiotu umowy.  

5. W przypadku określonym w ust. 4 postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania i 
Wykonawca nie może żądać odszkodowania.  

6. Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych. 

§ 12 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia 
następujących okoliczności: 

1) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny z postanowieniami 
umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa lub ze złożoną ofertą; 

2) gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, odmówi usunięcia wad lub 
usterek w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do ich usunięcia przez 
Zamawiającego; 

3) wystąpiła co najmniej jedna przesłanka wskazana w art. 145a Ustawy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 2) lub 3), Strony umowy 
dokonają jej rozliczenia w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania, na podstawie sporządzonej przez 
Wykonawcę inwentaryzacji oraz wyceny zaakceptowanej przez przedstawiciela Zamawiającego, w 
terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawi 
wymaganych dokumentów lub też nie uzyska akceptacji wyceny przez Zamawiającego, rozliczenie nastąpi 
na podstawie wyceny Zamawiającego. 

3. Rozwiązanie umowy będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn rozwiązania. 

4. Rozwiązanie umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych. 

§ 13 

Zmiany umowy 

1. Zmiany umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Uzgodnienia w 

tym zakresie, wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego, a zmiana umowy może 

nastąpić jedynie na piśmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 w/w ustawy przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 

podawanych warunków ich wystąpienia: 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: 

a) gdy wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami ,„Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza 

kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po 

podpisaniu umowy, 

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin wykonania umowy może ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 

sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres  trwania tych okoliczności; 

2) Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub 

zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń lub oraz 

bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia 

produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów; 
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3) Wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta; 

4) W przypadkach przewidzianych w art.144 ust. 1 pkt. 2 - 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.); 

5) Zmiany w zakresie wysokości podatku VAT – jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi 

zmiana bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa określających stawkę podatku VAT 

obejmującego przedmiot umowy. Zmiana możliwa jest jedynie w zakresie determinowanym 

zmianą stawki podatku VAT. Zmiana może dotyczyć wyłącznie kwoty netto (kwota brutto pozostaje 

bez zmian); 

6) Zmiany w zakresie osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że nowe osoby posiadają 

wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia; 

7) Zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w 

przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy 

podwykonawców, z uwzględnieniem postanowień § 6 ust. 2; 

8) Zmiany przepisów ustaw mających zastosowanie do przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, 

jednocześnie nie stanowią one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku w formie pisemnej przez stronę inicjującą 

zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin 

wykonania umowy. 

5. Zmiany niedotyczące postanowień umownych, np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie 

zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego 

jednej ze Stron, nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której te zmiany dotyczą, 

drugiej Stronie. 

§ 14 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 

przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy  - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 

1 umowy, 

b) za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1 umowy, przy czym nieprawidłowe wykonanie umowy, to jej realizacja, 

która pozostaje w sprzeczności z zapisami umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź zapisami SIWZ, 

albo też nie zapewnienia osiągnięcia wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów 

wynikających z SIWZ i użytkowych przedmiotu umowy; 

c) za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia. Za opóźnienie uznaje się przekroczenie terminu określonego w § 4 Umowy, 

d)  za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia 

następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego za termin usunięcia tych wad, 

e) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od 

terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 9 ust. 9 umowy albo w pisemnym oświadczeniu 

Stron, 
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f) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy – 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, 

2. Ocena zaistnienia niewykonania, nieterminowego bądź nienależytego wykonania umowy należy do 

kompetencji Zamawiającego, który jednostronnie decyduje o naliczeniu kary umownej, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

3. Strony uzgadniają, że naliczane przez Zamawiającego kary umowne mogą być potrącane z 

wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie, a Zamawiający 

wystawi notę księgową obciążeniową płatną do 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę. 

4. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych w 

ust. 3 Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną do 14 dni od daty jej otrzymania przez 

Wykonawcę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, 

gdy kwota kary umownej nie pokryje jego szkód, do pełnej wysokości szkody, w tym utraconych korzyści. 

§ 15 

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać zastawienia lub przeniesienia 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń 

tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności 

wywołującej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a także 

zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym 

także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne 

skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego 

bezskuteczne. 

2. Określone w ust. 1 zakazy nie mają zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowień 

dotyczących bezpośrednich płatności Zamawiającego na rzecz Podwykonawców.  

§ 16 

Osoby do kontaktu 

1. Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych: 

1) ze strony Zamawiającego jest p. ……………………….., tel. …………………. Fax.  ………………., 

adres e-mail: ………………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy jest p. ………………………………, tel. ………………….  Fax.  ………………., 

adres e-mail: …………………………… 

3)  

§ 17 

Obowiązki informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych 

W przypadku, gdy dla należytej realizacji przedmiotu umowy konieczne będzie przetwarzanie danych 

osobowych, Strony zachowają w tym zakresie wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa 

polskiego oraz z przepisów bezpośrednio stosowanego prawa Unii Europejskiej, w tym z przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 (RODO)) oraz ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781). Jednocześnie w 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Strony zawrą dodatkową umowę o powierzeniu 
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przetwarzania danych osobowych Wykonawcy bez dodatkowego (tj. wykraczającego poza wskazane w 

niniejszej Umowie) wynagrodzenia. 

§ 18 

Klauzula poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) wykorzystywać otrzymane od Zamawiającego  informacje jedynie w celach wykonania przedmiotu 

umowy, 
2) podejmować wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie 

ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim bez uzyskania 
uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Zamawiającego, której informacja lub źródło 
informacji dotyczy; 

3) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek części 
otrzymanych informacji od Zamawiającego, 

4) traktować jako poufne informacje, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą być informacjami 
poufnymi, aż do momentu określenia ich statusu. 

2. Obowiązki wynikające z ust. 1 znajdują zastosowanie wobec właścicieli, pracowników, podwykonawców, 
konsultantów, reprezentantów Wykonawcy oraz innych osób mających dostęp do informacji przekazanych 
przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1.  Wszelkie dozwolone prawem zmiany niniejszej umowy – wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z 

późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.  

3. Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym dla 

każdej ze stron. 

§ 20 

Załączniki do umowy 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 
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