Załącznik nr 3 do SIWZ

Projekt umowy nr ……………… / 2014
zawarta w Bydgoszczy w dniu …………………… 2014 r. pomiędzy:
Jednostką Wojskową Nr 4246 z siedzibą w Bydgoszczy (85-915) przy ul. Szubińskiej 2, o numerze
NIP 554-260-30-39, REGON 093208662, zwaną dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną
przez:
Dowódcę
– ………………………………,
a ………… z siedzibą w ………… (…-……) przy ul. ……………, wpisaną do ………………
prowadzonego przez ……………, w …………… pod numerem ……………, zwaną dalej w tekście
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: (*zapisy zostaną dostosowane do formy prowadzenia działalności)
……………………… – ……………………………….
W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
w celu zapewnienia przez Zamawiającego realizacji zadań w zakresie określonym przedmiotem
niniejszego zamówienia, Strony zawierają umowę następującej treści:

1.

2.

3.

4.

Przedmiot umowy
§1
Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego, zgodnie z którym Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania jednorazowej dostawy:
1) sprzętu informatycznego - zadanie nr 1*,
2) sprzętu łączności i telefaksowego - zadanie nr 2*,
3) materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego będącego na gwarancji zadanie nr 3*,
4) materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego niebędącego na gwarancji zadanie nr 4*,
5) sprzętu informatycznego do transmisji danych (HDMI) - zadanie nr 5*,
(* - odpowiednio do zakresu), na potrzeby Zamawiającego w asortymencie, ilościach i cenach
jednostkowych określonych szczegółowo w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy, które
stanowią jej integralną część, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz
postanowieniami umowy.
W zależności od potrzeb Zamawiający może zmienić ilości i asortyment zamawianych towarów
w poszczególnych pozycjach przy zachowaniu cen jednostkowych asortymentów podanych w ofercie
Wykonawcy oraz limitu maksymalnej wartości umowy.
Podana ilość zamawianego towaru wymieniona w załączniku nr 2 do niniejszej umowy została
oszacowana na podstawie zużycia w roku poprzednim oraz przewidywanego zapotrzebowania
i może ulec zmianie, stosownie do zapotrzebowania Zamawiającego, do wysokości maksymalnej
wartości umowy, zgodnie z niniejszymi postanowieniami umowy.
Z tytułu przewidzianych zmian asortymentowych i zmniejszenia ilości towaru objętego
zamówieniem, a także dopuszczalnego zmniejszenia wartości zamówienia, Wykonawcy
nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

nr postępowania 004/OZ/PA/2014
Warunki realizacji umowy i obowiązki Wykonawcy
§2
1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnie z zamówieniem, o którym mowa
w ust. 2 do magazynu Zamawiającego, przy ul. Szubińskiej 2 w Bydgoszczy.
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar transportem własnym, na swój koszt i ryzyko.
3. Przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru w asortymencie i w ilościach wynikających
z przesłanego zamówienia, o najwyższej jakości, wolnych od wad, kompletnych, z odpowiednim
terminem przydatności, stosownie do zapisu ust. 5 oraz zapewniającym bezpieczne użycie
dostarczonego towaru.
5. W przypadku produktów, dla których określa się, odpowiednio, terminy przydatności oraz gwarancji,
Zamawiający wymaga aby dostarczone produkty posiadały, odpowiednio, termin przydatności
do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy oraz termin gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące
(dyski - 36 miesięcy), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
(* zapisy ust. 5 zostaną dostosowane do zakresu, jaki obejmuje umowa)
6. Dostarczony towar musi posiadać na opakowaniu oznaczenia fabryczne w języku polskim,
tzn. rodzaj, nazwę towaru, ilość, datę przydatności do użytku, nazwę i adres producenta,
zamieszczone w sposób umożliwiający odczytanie bez naruszenia opakowania.
7. Dostarczony towar, stanowiący przedmiot zamówienia, musi spełniać wymagania, jeżeli przewidują
to odpowiednie przepisy prawa, dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym oraz posiadać
wszelkie niezbędne atesty, aprobaty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia
do obrotu handlowego.
8. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany
jest do dostarczenia Zamawiającemu odpowiednich dokumentów wskazanych powyżej.
9. Dostarczenie przedmiotu umowy w okresie wykonywania umowy, nastąpi jednorazowo, stosownie
do potrzeb Zamawiającego - w terminie do 14/30* dni od dnia podpisania umowy
(* zapis zostanie dostosowany do zakresu, jaki obejmuje umowa) do dostarczenia przedmiotu
zamówienia w ilości i asortymencie określonym przez Zamawiającego w przesłanym zamówieniu.
10. Ilościowy i jakościowy odbiór przedmiotu zamówienia dokonywany będzie w magazynie
Zamawiającego przy ul. Szubińskiej 2 w Bydgoszczy, na podstawie protokołu odbioru podpisanego
przez uprawnionych przedstawicieli Stron, stwierdzającego należyte wykonanie umowy.
11. Materiały po dostarczeniu do Zamawiającego będą sprawdzane pod względem zarówno ilościowym,
także w zakresie asortymentu oraz kompletności, jak i jakościowym (wady jawne) w miejscu odbioru
- w magazynie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych. Towar niezgodny z wymaganiami
Zamawiającego nie będzie przyjmowany.
14. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, o których mowa
w ust. 13 na skutek sprawdzenia, Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do:
1) uzupełnienia braków ilościowych - w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia
czynności odbioru,
2) dostarczenia artykułów wolnych od wad jakościowych - w terminie 3 dni roboczych od dnia
zakończenia czynności odbioru.
15. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zawiera braków ilościowych lub wad jawnych,
Strony podpiszą protokół odbioru ilościowo-jakościowego bez zastrzeżeń. Protokół taki stanowi
potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy.
16. W przypadku, gdy przedmiot umowy zawiera braki ilościowe lub wady jakościowe, Zamawiający
podpisze protokół odbioru ilościowo-jakościowego, z zastrzeżeniami w zakresie stwierdzonych
braków ilościowych oraz wad jakościowych. Protokół taki nie stanowi potwierdzenia należytego
wykonania przedmiotu umowy.
17. Po uzupełnieniu braków ilościowych lub dostarczenia towaru wolnego od wad jakościowych ust. 15
stosuje się odpowiednio.
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18. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po dokonaniu odbioru towarów, Wykonawca
zobowiązany będzie do wymiany dostarczonych towarów na wolne od wad, na własny koszt,
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wad (faksem
lub pisemnie).
19. Wszelkie koszty związane z uzupełnieniu braków ilościowych lub dostarczeniem towaru wolnego
od wad jakościowych ponosi Wykonawca.
20. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 13
i ust. 17, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zakupu towarów tożsamych
co do rodzaju i ilości względem zgłoszonych wadliwych towarów a Wykonawca zobowiązany będzie
do zwrotu różnicy kosztów brutto zakupu tych materiałów względem ceny wskazanej w ofercie
Wykonawcy (stosownie do liczby zakupionych materiałów) z zachowaniem prawa do naliczania kar
umownych przewidzianych niniejszą umową w przypadku opóźnienia Wykonawcy.
21. W przypadku jeżeli reklamacja dotyczy części umowy i warunki wymiany nie będą spełnione
jak w ust. 13 i ust. 17 Zamawiający ma prawo potrącić z dowolnej należności dostawy należność
z tytułu nie wykonania tej części przedmiotu umowy.
22. Przeniesienie prawa własności przedmiotu dostawy opisanego w § 1 na Zamawiającego nastąpi
z chwilą jego wydania i sporządzenia protokołu odbioru stwierdzającego odbiór przedmiotu dostawy
bez zastrzeżeń. Za datę realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym dokonano odbioru
przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli
Stron, o którym mowa w § 8 umowy.
23. W przypadku, gdy przedstawiciel jednej ze Stron odmawia podpisania protokołu odbioru
w brzmieniu określonym przez drugą Stronę, Strona odmawiająca jest zobowiązana
do przedstawienia w protokole odbioru, pisemnego zastrzeżenia, uzasadniającego przyczynę odmowy
podpisania protokołu o treści proponowanej przez druga Stronę. Brak pisemnego zastrzeżenia
(uzasadnienia), o którym wyżej mowa, oznacza iż Strony podpisały protokół odbioru bez zastrzeżeń.
24. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia, Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za wady w ramach rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, niezależnie
od uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w § 9 umowy.
25. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu drukującego lub kopiującego - w okresie przydatności
dostarczonych równoważnych materiałów eksploatacyjnych - którego przyczyną były materiały
eksploatacyjne dostarczone przez Wykonawcę, poniesie on koszty związane z naprawą oraz wszelkie
koszty wynikające w związku z brakiem możliwości korzystania ze sprzętu oraz koszty ekspertyzy
zleconej przez Zamawiającego, jeżeli wynika z niej, że uszkodzenie sprzętu spowodowane
było użytkowaniem materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę - zapis
dot. zadania nr 3 i 4.
§3
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
i prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów,
praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe,
pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób
trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej,
w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji
na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu umowy
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego nadzoru nad swoimi pracownikami
oraz jakością świadczonej dostawy.
2. Osoby świadczące dostawę objętą przedmiotem niniejszego zamówienia podlegają bezpośrednio
Wykonawcy, który wydaje im polecenia i sprawuje dyscyplinarny nadzór i kierownictwo nad nimi.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ładu i porządku podczas świadczenia dostawy
oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony ppoż. zatrudnionych
przez niego pracowników.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotowej dostawy w sposób nieuciążliwy
dla Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania umowy oraz do naprawienia szkody
wyrządzonej w następstwie okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

1.

2.

1.
2.
3.

1.

2.
3.

4.

Termin wykonania umowy
§5
Wykonawca zobowiązuje sie dostarczyć przedmiot zamówienia określony niniejszą umową
w terminie do 14/30* dni od dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 15 lipca
2014 r. (* zapis zostanie dostosowany do zakresu, jaki obejmuje umowa)
W przypadku wyczerpania całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1, umowa
ulegnie rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez konieczności składania przez Strony
dodatkowych oświadczeń woli.
§6
Strony ustalają, że termin wykonania dostawy przypadać będzie na dzień roboczy, w godzinach
między 9.00 a 14.00.
Czynności wynikające z realizacji zakresu niniejszej umowy - realizowane na obiektach
Zamawiającego - wykonywane będą każdorazowo pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego.
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, na minimum 4 godziny wcześniej,
uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego system wejścia na teren wojskowy oraz na każde jego
żądanie przedstawi aktualny wykaz osób bezpośrednio realizujących przedmiot zamówienia
oraz pojazdów niezbędnych do wykonania dostawy.
Wynagrodzenie i warunki płatności
§7
Z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ogółem brutto, w wysokości ………,… złotych
(słownie: ……… złotych …/100), w tym należny podatek od towarów i usług, zgodnie z ofertą
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Ceny podane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy są wiążące, maksymalne i nie mogą być
podwyższone przez cały okres obowiązywania umowy.
Wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia uwzględnia całkowity koszt przedmiotowej dostawy,
tj. wszystkie nakłady pozwalające na prawidłową realizację niniejszej umowy, w szczególności:
koszt dostarczenia przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego przy ul. Szubińskiej 2
w Bydgoszczy, koszt ich rozładunku oraz wniesienia we wskazane miejsce, podatek VAT (zgodnie
z obowiązującą stawką w czasie obowiązywania niniejszej umowy), wzrost cen towarów i usług
konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia, zorganizowania oraz zabezpieczenia
kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
i wymaganiami Zamawiającego.
Rozliczenie za niniejsze zamówienie następować będzie proporcjonalnie do ilości faktycznie
zrealizowanej dostawy, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega,
że wielkość rzeczywistych potrzeb w zakresie przedmiotowej dostawy może być mniejsza.
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5. W przypadku zmian ilościowo-asortymentowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami, w ramach
wynagrodzenia określonego w ust. 1, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego,
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do ilości i zakresu wykonanej dostawy,
zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawcy
nie przysługują jakiekolwiek dodatkowe roszczenia do Zamawiającego w razie zmniejszenia wartości
dostawy, o której wyżej mowa.
§8
1. Rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę,
przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury, po zrealizowaniu przez Wykonawcę dostawy wskazanej
na fakturze, zgodnie z zakresem określonym w formularzu ofertowym, i dokonaniu jej odbioru
przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu wskazanego w danym zamówieniu
w częściach, faktura jednak będzie wystawiona po zrealizowaniu całego zamówienia określonego
w przedmiotowym zamówieniu.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, jest protokół odbioru, potwierdzony
przez przedstawicieli Zamawiającego określonych w § 10 ust. 1 pkt. 2, stwierdzający należyte
wykonanie dostawy.
4. Wykonawca dołączy do faktury dwa egzemplarze protokołów wymienionych w ust. 3.
5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z rachunku bankowego Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy, którego numer zostanie podany w fakturze.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Uprawnienia z tytułu gwarancji
§9
Wykonawca gwarantuje, że każdy egzemplarz towaru stanowiącego przedmiot umowy jest wolny
od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich, posiada cechy
zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz jego specyfikacji technicznej. Zamawiający może
wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy.
Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem umowy dokument gwarancyjny,
co do jakości przedmiotu umowy, wystawiony przez siebie lub producenta (gwaranta), w ramach
którego Wykonawca (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy
lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego
w gwarancji.
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar na okres minimum 24 miesięcy, z wyjątkiem
dysków twardych objętych minimum 36-miesięcznym okresem gwarancji. Informatyczne nośniki
danych pracujące w sprzęcie informatyki (dyski twarde, pen drive) nie podlegają przekazaniu
do naprawy (lub zwrotowi sprzętu) i pozostają własnością Zamawiającego.
Bieg terminu obowiązywania gwarancja rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru,
bez względu na to, jaki okres gwarancji standardowo oferuje producent. W przypadku gdy producent
udziela gwarancji na okres dłuższy niż 24 miesiące, Wykonawca udzieli gwarancji na okres
nie krótszy od okresu gwarancji udzielonej przez producenta.
Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje
zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania
jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne przedmiotu umowy, powstałe
z przyczyn, za które Wykonawca lub Gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady
te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 21 dni od zgłoszenia
przez Zamawiającego.
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§ 10
1. Przedstawicielami Stron w sprawach związanych z należytym wykonywaniem umowy są:
1) po stronie Wykonawcy:
- ……………………………………… – tel. nr ……………,
2) po stronie Zamawiającego:
- Szef Pionu Administracyjnego – tel. nr 52 ………………,
lub jego przedstawiciele:
- …………………
– tel. nr 52 …………..,
- ……………..…..
– tel. nr 52 …………..,
- …………………
– tel. nr 52 …………...
2. Zamówienie może być zgłaszane telefaksem, pocztą elektroniczną lub przy pomocy innych
dostępnych środków komunikacji, tj. poprzez:
- fax nr:
………………….,
- adres e-mail: …………………..
3. W przypadku zmiany osób lub danych, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2, Strona jest
zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony umowy w formie
pisemnej i potwierdzenia przyjęcia tej zmiany przez tą Stronę. Przyjęty system zmian osób
lub danych o osobach, o których mowa w niniejszym ustępie, nie wymaga zmiany umowy.
4. Przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w ust. 1 pkt. 2 upoważnione są do kontrolowania
i podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w zakresie należytego wykonywania umowy
przez Wykonawcę.
Udział podwykonawców
§ 11
Treść § 11 zostanie zredagowana stosownie do treści oświadczenia Wykonawcy złożonego
w formularzu ofertowym.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami ……………………………*)
lub Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy / Podwykonawcom
w zakresie wskazanym w ofercie oraz szczegółowo określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
tj. ……………………………………………….
2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał część przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawców zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz Podwykonawców
ze wskazaniem zakresu podwykonawstwa, nie później niż na 3 dni przed przystąpieniem do realizacji
danej części zamówienia realizowanej przez Podwykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę/projekt umowy z Podwykonawcą /
Podwykonawcami na realizację powierzanego mu do wykonania części umowy.
4. W trakcie realizacji umowy zmiana Podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem, że kolejny
Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego
na etapie postępowania o zamówienie publiczne.
5. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników
w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników.
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kary umowne.
§ 12
1. Wykonawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
2. W przypadku ujawnienia po stronie Zamawiającego szkód będących następstwem działań
lub zaniechań Wykonawcy, szkody do wartości określonych jako udział własny ubezpieczonego
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pokrywane będą bezpośrednio przez Wykonawcę, a szkody większej wartości przez ubezpieczyciela
Wykonawcy.
3. Wykonawca wypłaci odszkodowanie w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia ujawnienia szkody.
4. W przypadku rozbieżności, co do wartości szkody, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu
niekwestionowaną kwotę odszkodowania, a ewentualny spór dotyczył będzie jedynie niewypłaconej
różnicy.
§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynikłą z niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, w wysokości:
1) 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;
2) 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego
od umowy z winy Wykonawcy;
3) 0,5 % wartości brutto od niewykonanej części umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w przypadku niewykonania umowy w terminie (nie licząc dnia realizacji);
4) 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień usuwania wad od dnia
ich stwierdzenia po dniu odbioru (nie licząc dnia realizacji).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia
umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
spowodowanych przez Zamawiającego, innych niż wskazane w umowie oraz w art. 145 ustawy Pzp.
3. Za powstałe opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki.
4. Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Określone w umowie uprawnienia do zapłaty kar umownych i odszkodowania z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania, nie zwalnia Strony z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
6. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy,
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z roszczeniem zapłaty, z zastrzeżeniem
ust. 7.
7. Kara umowna podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdy nie jest możliwe
potrącenie kar umownych z faktury Wykonawcy, Wykonawca dokonuje płatności na podstawie
wezwania do zapłaty wystawionego przez Zamawiającego w terminie niezwłocznym, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od jego otrzymania.
Odstąpienie od umowy
§ 14
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Pzp);
2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub znajduje się w stanie likwidacji
bądź rozwiązania lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania umowne,
a wezwanie Zamawiającego do wykonania lub należytego wykonywania tego zobowiązania
okazało się bezskuteczne;
4) jeżeli Wykonawca odmówi wymiany materiałów (produktów) na spełniające wymagania
Zamawiającego, w przypadku oraz zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt. 3.3.b.12.e. opisu
przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy (zapis dotyczy
zadania nr 3 i 4);
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5) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie nieprzewidzianym
przez Zamawiającego osobom trzecim;
6) jeżeli Wykonawca nie dostarczy przedmiotu zamówienia do dnia 15 lipca 2014 r.
W takim przypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca odstąpił od wykonania umowy
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i naliczy kary umowne zgodnie z § 13 ust. 1
niniejszej umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez uprzedniego wypowiedzenia w przypadku dwukrotnego
opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub w wymianie przedmiotu umowy na zgodne z umową
lub w wymianie wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad.
3. W wypadkach określonych w ust. 1 i 2 wynagrodzenie ustalone w § 7 ust. 1 ulega proporcjonalnemu
obniżeniu, stosownie do zakresu wykonania umowy oraz po potrąceniu należnych Zamawiającemu
kar umownych.
4. Odstąpienie od umowy jest dopuszczalne z zastrzeżeniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z podaniem uzasadnienia przyczyny odstąpienia. W przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania, odstąpienie od umowy może nastąpić, po bezskutecznym upływie terminu
określonego w wezwaniu do wykonania lub należytego wykonania umowy.
Zmiana umowy
§ 15
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z zaistnienia następujących warunków:
1) w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych i nie cierpiących zwłoki po stronie
Zamawiającego;
2) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od Stron przeszkód w realizacji umowy
w dotychczasowym kształcie, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej
umowy, w szczególności skutkującymi koniecznością zmiany (przedłużenia) terminu realizacji
umowy:
a) siły wyższej, pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego
o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia,
b)okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
i mających charakter zmian nieistotnych, tzn. takich, o których wiedza na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się
o to zamówienie lub na wynik postępowania,
c) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania danego sprzętu/asortymentu z produkcji, a
także niedostępności zaoferowanych produktów Wykonawca może dostarczyć
sprzęt/asortyment będący zamiennikiem sprzętu/asortymentu wycofanego/niedostępnego
o parametrach nie gorszych niż sprzęt/asortyment wycofany/niedostępny, po uprzednim
złożeniu
dokumentów
potwierdzających
spełnianie
wymagań
Zamawiającego
oraz otrzymaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Dostawa sprzętu/asortymentu będącego
zamiennikiem odbywać się będzie z zachowaniem zasad określonych w niniejszej umowie,
wg cen sprzętu/asortymentu zamienionego,
d)potrzeby zmian wynikających z postanowień niniejszej umowy,
e) zmiany przepisów prawa
- z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W wyniku zmian umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 zmiana wynagrodzenia może nastąpić
w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego w stosunku do cen obowiązujących
w dniu zawarcia umowy.
3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy oraz jej uzupełnienia wymagają zgody umawiających się
Stron, wyrażonej na piśmie w formie aneksu, podpisanego przez obie Strony pod rygorem
nieważności. Powyższe nie dotyczy wyjątków wskazanych w umowie.
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4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być wprowadzone na wniosek Strony umowy. Warunkiem
wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem
zawierającym, odpowiednio opis i uzasadnienie propozycji zmian, opis wpływu zmiany na termin
i koszty wykonania zobowiązania umownego.
5. O wszelkich zmianach nazwy, adresu Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego
pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Zamawiającego
oraz rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatnio wskazany
przez Wykonawcę adres.
Zakaz przeniesienia zobowiązań (powierzenia wykonania umowy innemu podmiotowi)
§ 16
1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia długu (zobowiązań) wynikającego z niniejszej umowy
na osoby lub podmioty trzecie. Czynność taka jest nieważna i jako taka nie wywołuje skutków
prawnych.
2. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności na osoby lub podmioty trzecie
bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

1.

2.

1.

2.

Pozostałe postanowienia umowy
§ 17
Strony umowy zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów drugiej Strony,
jak również inne informacje chronione na podstawie obowiązujących przepisów, jakie Strony
uzyskały w związku z realizacją umowy nie zostaną bez potrzeby ujawnione, udostępnione
lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z niniejszej umowy
lub nie służy jej realizacji. Obowiązek ten trwa przez cały czas obowiązywania umowy
oraz po jej zakończeniu. Wykonawca zapozna swoich pracowników z niniejszą klauzulą.
Postanowienie ust. 1 nie podważa zasady jawności umów i związanego z tym obowiązku
udostępniania treści umowy na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a w zakresie nieuregulowanym
tymi przepisami przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
z późn. zm.) oraz inne szczegółowe akty prawne obowiązujące w zakresie stanowiącym przedmiot
niniejszej umowy.
Wszelkie kwestie sporne wynikłe między Stronami na tle realizacji niniejszej umowy,
Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę
będzie rozpatrywał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19
1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w jednym egzemplarzu
dla Wykonawcy i dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy,
3) Załącznik nr 3 – …….
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