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Projekt Umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Umowa nr .......................... 

zawarta w dniu ............................. r. w Warszawie  

w wyniku przetargu nieograniczonego nr 26/3/2017 przeprowadzonego na podstawie ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień́ publicznych (Dz.U. z dnia 2016 poz. 1020 ze 

zmianami) pomiędzy :  

Uniwersytetem Warszawskim  

z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28  

posiadającym NIP 525-00-11-266, REGON 000001258,  

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez: Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr 

hab. Alojzego Z. Nowaka  

 

a  

……………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w: ………………………………… ul. ………………………………………………… 

prowadzącym działalność́ na podstawie wpisu do ………………………………………………… 

NIP ……………………………… REGON …………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………… 

 

o następującej treści:  

 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest „Dostawa urządzeń wraz z montażem i rozruchem dla 

potrzeb pracy urządzeń IT”. Elementem składowym zamówienia będzie wykonanie 

projektu (planu) realizacji zamówienia określającego asortyment dostawy oraz sposób  

montażu i podłączenia dostarczanych urządzeń.  
 

2. Zamówienie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wykonaj”. 
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3. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

 

a) Wykonanie i dostarczenie projektu (planu) realizacji zamówienia zawierającego: 

• szczegółowy wykaz dostarczanych urządzeń i materiałów  

• karty materiałowe wraz z załącznikami dostarczanych urządzeń i materiałów 

• plan rozmieszczenia dostarczanych urządzeń w serwerowni 

• plan usytuowania i sposób montażu agregatu wody lodowej na dachu budynku 

• sposób wykonania wszelkich niezbędnych prac montażowo-instalacyjnych 

niezbędnych do prawidłowej pracy dostarczanych urządzeń 

 

b) Dostawę̨ asortymentu, tj. urządzeń, sprzętu, materiałów i osprzętu dla potrzeb pracy 

urządzeń IT, wchodzącego w wyposażenie serwerowni wraz z agregatem wody lodowej 

i niezbędną infrastrukturą hydrauliczną.  
 

c) Wykonanie wszelkich prac związanych z montażem, instalacją i uruchomieniem 

zaproponowanego rozwiązania technicznego, a także prac modernizacyjnych o ile 

okażą się niezbędne do należytego wykonania zamówienia.  

 

d) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wdrożonych 

instalacji i systemów 

 

e) Przeprowadzenie procedur odbiorowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i 

producentów urządzeń tj.: przetestowanie systemu klimatyzacji, testy pracy zgodnie z 

wymaganiami producentów określonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  

w celu umożliwienia eksploatacji produkcyjnej.   

 

f) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego;  

 

g) Udzielenie Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia oraz 

obsługę serwisową w okresie gwarancji. 

 

h) Wykonanie innych czynności, bez których nie można należycie wykonać przedmiotu 

zamówienia, w tym dokonania wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskania niezbędnych 

pozwoleń, o ile takie zgłoszenia lub pozwolenia okażą się konieczne. 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać z zachowaniem należytej staranności wszelkie 

niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 

niniejszej umowy, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego 

działalności. 
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5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u 

Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z 

realizacji niniejszej umowy. 

 

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami, a w szczególności z: ustawą Prawo 

budowlane, ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą Prawo ochrony środowiska, 

ustawą o odpadach, kodeksem cywilnym oraz zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i 

innymi przepisami w tym zakresie. 

 

§ 2 Warunki wykonania przedmiotu zmówienia 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości 

użytych materiałów oraz dotrzyma umówionego terminu przy zachowaniu należytej 

staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu (planu) realizacji zamówienia 

zawierającego:  

• szczegółowy wykaz dostarczanych urządzeń i materiałów  

• karty materiałowe wraz z załącznikami dostarczanych urządzeń i materiałów 

• plan rozmieszczenia dostarczanych urządzeń w serwerowni 

• plan usytuowania i sposób montażu agregatu wody lodowej na dachu budynku 

• sposób wykonania wszelkich niezbędnych prac montażowo-instalacyjnych 

niezbędnych do prawidłowej pracy dostarczanych urządzeń 

Projekt ma uwzględniać przeznaczenie pomieszczenia biurowego A101 na pomieszczenie 

techniczne (serwerownia) z optymalnym rozmieszczeniem asortymentu, tj. urządzeń́ i 

sprzętu, wchodzącego w skład wyposażenia, określonego w Programie 

Funcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. W ramach wykonania 

projektu (planu) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących czynności: 

 

1) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania projektu (planu) zobowiązany 

jest do wykonania szczegółowych pomiarów pomieszczenia A101 zlokalizowanego 

na pierwszym piętrze budynku „A” Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie (plan pomieszczenia 

stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ ma jedynie charakter poglądowy).  

 

2) Wykonawca przy sporządzaniu projektu/planu zobowiązany jest uwzględnić 
wytyczne Zamawiającego. 

 

3) Projekt (plan) ma być wykonany zgodnie z parametrami funkcjonalnymi i 

jakościowymi dostarczanych urządzeń niezbędnych do pracy urządzeń IT 
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określonymi  w Programie Funkcjonalno–Użytkowym,  stanowiącym załącznik nr 9 

do SIWZ, w szczególności w zakresie sprzętu/urządzeń/materiałów/osprzętu 

będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 

 

4) Wykonawca zobowiązuje się, iż projekt (plan) zawierać będzie wszelkie 

urządzenia/sprzęty/materiały wskazane w Programie Funkcjonalno–Użytkowym 

stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ,  oraz jeśli będą wymagały tego przepisy: 

uzgodnienia rzeczoznawców BHP, pożarnictwa, sanitarnych.  

 

5) Wykonawca zobowiązany jest do projektu (planu) załączyć katy katalogowe oraz 

karty materiałowe wszystkich urządzeń, sprzętu, materiałów, osprzętu 

przewidzianych do wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 

posiadających aprobaty i atesty z podaniem ich danych technicznych. 

 

6) Za poprawność projektu (planu) wykonanego na podstawie Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego w tym zgodności z SIWZ, Umową  i przepisami prawa 

odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

 

7) Wykonawca własnym staraniem i kosztem wprowadzi do projektu (planu) wszelkie 

uzupełnienia i korekty wskazane przez Zamawiającego. 

 

8) Plan (projekt) powinien uwzględniać również zakres prac montażowych i 

instalacyjnych związanych z zaproponowanym rozwiązaniem technicznym oraz 

towarzyszącej infrastruktury.  

 

9) Projekt (plan) będzie skoordynowany z istniejącymi instalacjami w budynku. 

 

10) Projekt (plan) powinien być sporządzony i podpisany przez osobę z odpowiednimi 

uprawnieniami projektowymi, w szczególności przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych lub sanitarnych bez 

ograniczeń, certyfikat projektowy ATD (Uptime Institute) i CDCP (EPI),  

 

11) Wykonawca zobowiązany jest przekazać projekt (plan) wraz z projektowanymi 

instalacjami i systemami oraz z wszystkimi załącznikami w ilości 3 egzemplarzy w 

formie papierowej, w formie elektronicznej DOC/DWG (Cad 2004).    

 

12) Sporządzony projekt  (plan) wraz z wszystkimi załącznikami wymaga zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Od dnia przekazania kompletnego projektu (planu) 

Zamawiający w terminie 5 dni dokona sprawdzenia/akceptacji przedstawionego 

dokumentu lub ewentualnie przekaże w formie pisemnej uwagi lub zastrzeżenia, 

które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić/nanieść w projekcie (planie) w 

terminie 2 dni od dnia otrzymania powiadomienia w formie pisemnej ze strony 

Zamawiającego. Zatwierdzenie poprawionego/skorygowanego projektu (planu) wraz 

z załącznikami wymaga ponownej weryfikacji/akceptacji przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie projektu (planu) wymaga formy pisemnej.   
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13) Wykonawca przenosi na Zamawiającego z dniem ostatecznego odbioru przedmiotu 

zamówienia nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i 

rozporządzania opracowaniami, o których mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy, 

będącymi dziełami podlegającymi ochronie prawa autorskiego w całości na 

wszystkich polach eksploatacji, bez konieczności zapłaty Wykonawcy dodatkowego 

wynagrodzenia 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy asortymentu, tj. urządzeń, sprzętu, materiałów i 

osprzętu o parametrach funkcjonalnych i jakościowych określonych w Programie 

Funkcjonalno–Użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, wchodzącego w skład 

wyposażenia serwerowni wraz z agregatem wody lodowej i 

niezbędną infrastrukturą hydrauliczną do miejsca eksploatacji - na adres Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ul. Szturmowa 1/3, Warszawa. 

 

1) W miejscu dostawy Wykonawca przystąpi do montażu, instalacji i uruchomienia 

dostarczonego asortymentu oraz wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych. 

 

2) Wykonawca oświadcza, iż dostarczony sprzęt/urządzenia/osprzęt/materiały  

odpowiadają normom oraz posiadają certyfikaty wskazane w postanowieniach 

Programu Funkcjonalno–Użytkowego ( tj. Załączniku nr 9 do SIWZ) . 

 

3) Przedmiot zamówienia, wszystkie zaoferowane urządzenia/ sprzęt/ materiały/ osprzęt 
muszą być fabrycznie nowe (tj. nieregenerowane, nieodnawialne, nienaprawiane, 

niefabrykowane, nieużywane  wcześniej), kompletny (tj. w szczególności ze 

wszystkimi podzespołami, częściami, materiałami niezbędnymi do uruchomienia i 

użytkowania) i wolny od wad, korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem nie 

narusza prawa, w tym praw osób trzecich. 

 

4)  Wszystkie zaoferowane urządzenia i sprzęt muszą posiadać stosowne gwarancje, 

instrukcje i certyfikaty CE. 

 

5) Wykonawca oświadcza, że sprzęt/ urządzenia zostały wyprodukowane nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed dostawą. 
 

6) Wykonawca zapewnia, że oferowany sprzęt/urządzenia pochodzą z legalnego źródła i 

będzie przeznaczony do użytkowania w Unii Europejskiej, na potwierdzenie czego 

Wykonawca zobowiązuje się również przekazać Zamawiającemu na min. 5 dni przed 

dostawą przedmiotu zamówienia numery seryjne oferowanych urządzeń, celem 

umożliwienia weryfikacji legalności źródła ich pochodzenia. Jeżeli Wykonawca nie 

spełni wskazanego obowiązku, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru 

Sprzętu. 

 

7) Koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu sprzętu/ urządzeń i 
innych materiałów ponosi Wykonawca.  
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8) Wszelkie prace montażowe, instalacyjne, próby powinny odbywać się pod nadzorem 

osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami. 

 

9) Wykonawca zobowiązuje się̨ przenieść́ na Zamawiającego własność́ sprzętu/urządzeń, 
zgodnie z warunkami i wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) i ofertą Wykonawcy z dnia ....................... złożoną do 

postepowania numer 26/3/2017 stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz 

zamontować/zainstalować je i uruchomić, a Zamawiający zobowiązuje się̨ odebrać 
wykonany prawidłowo przedmiot zamówienia i zapłacić́ umówioną cenę̨. 

  

5. Prace montażowe oraz modernizacyjno-instalacyjne wykonywane w miejscu eksploatacji 

powinny być prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem 

(planem), zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 ze zmianami.) oraz pod nadzorem i kontrolą osoby z 

odpowiednimi uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub 

równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o 

stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce). 

 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przetestowania systemu klimatyzacji, testów pracy 

zgodnie z wymaganiami producentów określonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa  w celu umożliwienia eksploatacji produkcyjnej.   

 

7. Wykonawca jest zobowiązany wraz ze zgłoszeniem do obioru końcowego przekazać 
Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wdrożonych instalacji i 

systemów w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. 

 

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeszkolił pracowników Zamawiającego z 

obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń/sprzętu, wdrożonych instalacji i systemów w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W trakcie szkolenia należy omówić także 

zagadnienia dotyczące zakresu niezbędnych prac związanych z bieżącą obsługą techniczną 
oraz okresowymi przeglądami technicznymi z uwzględnieniem wymagań producentów 

zamontowanych urządzeń, wdrożonych instalacji i systemów. Zarys programu szkolenia 

należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji w terminie 3 dni przed planowanym 

terminem szkolenia. Takie szkolenie zostanie przeprowadzone przez osobę z odpowiednim 

doświadczeniem i uprawnieniami, jeżeli są one wymagane. Wykonawca przeprowadzi 

dodatkowe szkolenia dla pracowników Zamawiającego na żądanie Zamawiającego. 

 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania instrukcji obsługi, eksploatacji i 

konserwacji urządzeń/sprzętu zamontowanych w pomieszczeniu A101, wdrożonych 

instalacji i systemów. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim w 2 

egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. 
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10. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę siłami własnymi/ siłami 

własnymi i przy pomocy podwykonawców.
∗
 

 

11. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązania 

Wykonawcy względem Zamawiającego za należyte wykonanie tej części. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym 

stopniu, jak za działania, uchybienia i zaniedbania własne.
∗
 

 

 

§ 3 Termin wykonania 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy tj. wszystkich 

czynności objętych zamówieniem wskazanych w §1 ust 1 i 3 niniejszej Umowy w terminie   

……………. dni, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji 

przedmiotu zamówienia. W ramach pzredmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

do zachowania terminów tzw. „cząskowych“ tj:  

 

1.1 Wykonania czynności określonych w ust. 3.3  pkt. a)  SIWZ oraz określonych w § 1 ust 

3 pkt. a)  oraz § 2 ust 3 niniejszej Umowy  tj. Wykonanie i dostarczenie projektu 

(planu) realizacji usługi w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy i przekazania 

Zamawiającemu do akceptacji.  

 

1.2  Wykonania czynności określonych w ust 3.3 pkt. c) SIWZ oraz określonych w § 1 

ust 3 pkt c)  niniejszej Umowy tj. Wykonanie wszelkich prac związanych z montażem, 

instalacją, a także prac modernizacyjnych o ile okażą się niezbędne do należytego 

wykonania zamówienia za wyjątkiem prac związanych z uruchomieniem 

zaproponowanego rozwiązania technicznego oraz posadowieniem i podłączeniem 

agregatu wody lodowej na dachu budynku w terminie do dnia …………………  

   

§ 4 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 

 

2. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustalone zostało na kwotę 
netto: ..................... PLN, słownie: ............................................ złotych 00/100, co po 

doliczeniu należnej stawki podatku VAT w wysokości ………… co daje kwotę brutto: 

...................... PLN, słownie: ………………….............................................. złotych 00/100. 

 

                                                        
∗
 W zależności od oferty uznanej za najkorzystniejszą 
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3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonym 

podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru przez Strony Umowy. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT po wykonaniu przedmiotu 

umowy i złożenia jej w siedzibie odbiorcy – przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie.  

 

5. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od 

dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Faktury 

wystawione przez Wykonawcę winny odpowiadać wymogom określonym przez polskie 

prawo. 

 

7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku 

Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

 

8. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w walucie polskiej. 

 

9. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP 525-00-11-266 

 

10. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP ................................ lub nie jest płatnikiem 

VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

11. Wynagrodzenie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy obejmuje wszystkie 

koszty, które Wykonawca powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy [w tym koszt dostawy, montażu, wyładunku, jak również opisane przez 

Zamawiającego koszty gwarancyjne i koszty serwisu, oraz koszty celne – te ostatnie, o ile 

dotyczą] łącznie z wszelkimi możliwymi kosztami za wykonanie czynności, które 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać celem prawidłowej i definitywnej realizacji 

Umowy i osiągnięcia jej celu. 

 

12. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego 

związane z realizacją Umowy, w tym także zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez 

Wykonawcę. 
 

13. Wynagrodzenie jest ustalone na okres obowiązywania Umowy i nie podlega zwiększeniu. 

W przypadku gdy realizacja nie dojdzie do skutku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

stosownemu obniżeniu przy uwzględnieniu tej części prac, które nie zostaną wykonane. 

 

14. Wynagrodzenie ustalone w ust.2 niniejszego paragrafu umowy nie będzie podlegać 
waloryzacji z tytułu inflacji, ani też z tytułu żadnych urzędowych zmian podatków, ceł i 

opłat za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany 

podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu 

zapłaconej przed zmianą podatku części wynagrodzenia. 

 

15. W przypadku zlecenia części prac Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu wraz z Fakturą VAT 
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oświadczenie Podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszelkich 

zobowiązań wobec Podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z 

realizacji zakresu objętego przedmiotem niniejszej umowy, wraz z dowodem przelewu. 

 

16. W przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodują, że realizacja umowy w całości lub 

części nie dojdzie do skutku Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za niezrealizowaną 
część . 

 

17. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Wykonawca ma prawo wystąpić́ do 

Zamawiającego o zapłatę̨ odsetek ustawowych. Zamawiający wypłaci należne odsetki 

ustawowe na wezwanie Wykonawcy.  

 

18. Wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie mogą być  
w jakiejkolwiek formie przenoszone na rzecz innego podmiotu bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 

 

19. W przypadku Wykonawcy nie zobowiązanego do uiszczenia na terytorium RP podatku od 

towarów i usług VAT, koszt należnego podatku pokrywa Zamawiający do właściwego 

Urzędu Skarbowego. 
 

 

 

§ 5 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1.      Wniesione przez Wykonawcę̨ przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości  5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust 2 

Umowy tj. ……………………… zł /słownie: …………………………………………… 

………………………………………………………………………………/ służy pokryciu 

roszczeń́ z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

2.      Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może potracić́ należne kary 

umowne. Cześć́ kar umownych nieznajdująca pokrycia w zabezpieczeniu będzie 

dochodzona na zasadach ogólnych.  

3.      Zwrot niewykorzystanej części zabezpieczenia nastąpi w terminie 60 dni od dnia dostawy 

sprzętu, montażu i uruchomienia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez 

Strony Umowy.  

4.     W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może dokonać́ zmiany formy 

wniesionego zabezpieczenia na jedną lub kilka form o których mowa w art. 148 ust. 1 

Ustawy Prawo zamówień́ publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być́ dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

5.      W przypadku wniesienia zabezpieczenia należnego wykonania umowy w pieniądzu, 

Zamawiający będzie je przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot 

niewykorzystanej części zabezpieczenia nastąpi z odsetkami wynikającymi z umowy 
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rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po pomniejszeniu o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

  

§ 6 Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu projektu (planu) realizacji zamówienia, który ma uwzględniać́ 
przeznaczenie pomieszczenia biurowego na pomieszczenie techniczne (serwerownia) z 

optymalnym rozmieszczeniem asortymentu wraz z katalogami materiałów i urządzeń 
przewidzianych do wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 

posiadających aprobaty i atesty z podaniem ich danych technicznych. 

 

2. Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przekazania kompletnego projektu (planu) dokona 

akceptacji przedstawionego dokumentu lub ewentualnie przekaże w formie pisemnej uwagi 

lub zastrzeżenia, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić/ nanieść w projekcie 

(planie) w terminie 2 dni od dnia otrzymania powiadomienia w formie pisemnej ze strony 

Zamawiającego. Zatwierdzenie poprawionego/skorygowanego projektu (planu) wraz z 

załącznikami wymaga ponownej weryfikacji/akceptacji przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie projektu (planu) wraz z załącznikami wymaga formy pisemnej.   

 

3. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru wykonanych prac związanych z montażem, 

instalacją, a także prac modernizacyjnych o ile okażą się niezbędne do należytego 

wykonania zamówienia po pisemnym powiadomieniu go przez Wykonawcę o gotowości 

do odbioru zakresu wykonanych prac określonych w § 1 ust. 3 pkt c) niniejszej Umowy za 

wyjątkiem prac związanych z uruchomieniem zaproponowanego rozwiązania technicznego 

oraz posadowieniem i podłączeniem agregatu wody lodowej na dachu budynku. Dokument 

zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do osoby 

wskazanej przez Zamawiającego na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym 

terminem odbioru. Zamawiający w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę dokona odbioru wykonanego zakresu prac lub przekaże w formie pisemnej 

ewentualne uwagi, zastrzeżenia lub wykaz usterek, które Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić/usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego w sporządzonym 

dokumencie (protokole). Wyeliminowanie mankamentów wymaga ponownego zgłoszenia 

do Zamawiającego. Zatwierdzenie danego etapu prac wymaga formy pisemnej. 

 

4. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru całego przedmiotu zamówienia po pisemnym 

powiadomieniu go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Dokument zgłoszenia o 

gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do osoby wskazanej przez 

Zamawiającego na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru pod 

warunkiem, iż przedmiot umowy będzie wolny od wad. 

 

5. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony z udziałem upoważnionych 

przedstawicieli Stron umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu umowy 
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z warunkami umowy, SIWZ i ofertą Wykonawcy oraz po stwierdzeniu kompletności nw. 

dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać osobom upoważnionym ze 

strony Zamawiającego do odbioru, w szczególności: 

 

a) opis  przekazywanego Sprzętu/ Urządzeń, zawierający w szczególności: nazwę 
własną, wytwórcę, rok produkcji, nr fabryczny, charakterystyczne parametry 

użytkowe, 

 

b) oświadczenie gwaranta zawarte w szczególności w karcie gwarancyjnej, 

instrukcje obsługi i eksploatacji, 

 

c) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

 

6. Za dzień odbioru przedmiotu umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez 

Wykonawcę czynności składających się na przedmiot zamówienia, który zostanie 

odnotowany ww. protokole. 

 

7. Dostawa poszczególnych elementów (części) urządzeń składających się na przedmiot 

umowy nie jest równoznaczna z przekazaniem go do eksploatacji. Protokół odbioru 

przedmiotu umowy do eksploatacji może być podpisany dopiero po należytym wykonaniu 

całości czynności określonych w § 1 ust 3 niniejszej Umowy. 

 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru w przypadku, 

gdy przedmiot umowy będzie niekompletny, uszkodzony lub też nie będzie odpowiadał 

parametrom technicznym, określonym w SIWZ i Umowie. 

 

9. Podpisanie protokołu nie wyłącza praw Zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytułu 

nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru. 

 

10. Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy oraz koordynacji procesu realizacji 

przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego upoważniony jest:  

………………………………..………………………… 

 

11. Ze strony Wykonawcy do występowania w czynnościach odbiorowych i reprezentowania 

Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia upoważniony  jest: 

………………………………..………………………… 

 

§ 7 Obsługa gwarancyjna, serwis 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek, przy czym jest 

zobowiązany on zweryfikować zgodność znajdujących się na przedmiocie umowy 

oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym (oświadczeniu gwaranta) 

wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy oraz stan plomb i innych umieszczonych 

na nim zabezpieczeń, o ile takie zabezpieczenia zostały zastosowane. 
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2. Wykonawca wraz z dostawą i montażem całości przedmiotu niniejszej umowy, wyda 

Zamawiającemu dokument gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie 

obejmowała co najmniej następujące informacje: nazwę i adres gwaranta lub jego 

przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony 

gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady 

fizycznej, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu 

umowy. 

 

3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy (licząc od 

daty wykonania umowy – tj. od daty odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego 

protokołem odbioru bez zastrzeżeń), z uwzględnieniem zapisów dotyczących warunków 

gwarancyjnych wynikających z SIWZ. W ramach gwarancji Wykonawca będzie 

zobowiązany m.in. do nieodpłatnej (wliczonej w cenę oferty) bieżącej konserwacji, serwisu 

i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy przedmiotu 

umowy w okresie gwarancyjnym.  

 

4. Na sprzęt/ urządzenia objęty przez producenta okresem dłuższej gwarancji, niż̇ określony w 

ust. 3 niniejszego paragrafu obowiązuje  okres gwarancji przewidziany przez producenta.  

 

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 związane ze świadczeniem usługi 

gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

 

6. 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 (oświadczeniu gwaranta) wskazanego w 

ust. 2 niniejszego paragrafu, z uwzględnieniem zapisów ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu 

umowy. 

 

7. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w miejscu użytkowania 

przedmiotowego sprzętu/ urządzenia w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym 

jednak niż 7 dni roboczych, przy czym reakcja serwisu musi nastąpić do 48 godzin od 

chwili zgłoszenia telefonicznie, faxem lub emailem, przy czym wszelkie działania 

organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza miejscem 

wykonania umowy ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności sprowadzenia 

specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni, chyba, że 

Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności zgodnie postanowią wydłużyć czas 

naprawy.  

 

W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej bezpieczną pracę urządzeń IT, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na czas trwania naprawy rozwiązania 

zastępczego umożliwiającego podtrzymanie warunków bezpiecznej pracy urządzeń IT. 
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8. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie ze 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje 

zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy 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.  

 

9. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy, 

przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego elementu lub 

modułu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy 

(odpowiednio przedmiotu umowy, jego elementu lub modułu). W przypadku dokonania 

naprawy poprzez wymianę̨ elementów, w sprzęcie powinny zostać́ zainstalowane 

fabrycznie nowe identyczne elementy lub za zgodą Zamawiającego, fabrycznie  nowe 

elementy o nie gorszych parametrach.  

 

10. W przypadku napraw gwarancyjnych Wykonawca obowiązany jest odebrać i dostarczyć po 

naprawie sprzęt/ urządzenia z miejsca montażu na własny koszt. 

 

11. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od 

zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki określony w ust. 7 niniejszego paragrafu umowy. 

 

12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne wygasają po upływie 24 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu 

całości przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez 

zastrzeżeń, przy czym w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji 

bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy 

przez Wykonawcy wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 

upływu terminu określonego na usunięcie wady (usterki) przedmiotu umowy. 

 

13. Zamawiający w ramach wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, 

będzie domagał się w szczególności w razie wadliwego montażu przedmiotu niniejszej 

umowy (§ 1 ust. 1 niniejszej umowy) przez Wykonawcę, demontażu i ponownego 

zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie 

niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę zapis ust. 14 niniejszego paragrafu 

umowy stosuje się odpowiednio. 

 

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do 

powyższych zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) 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 (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest 

pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem 

zapłaty. 
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15. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji 

określonych przez producenta w zapisach oświadczenia gwaranta zawartego w 

dokumentach gwarancyjnych lub instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez 

Wykonawcę, w zakresie w jakim nie jest ono sprzeczne z postanowieniami niniejszego 

paragrafu umowy.  

 

16. Niezależnie od uprawnień́ wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać́ 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. 

 

§ 8 Kary umowne  

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą 
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

2. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w poniższej wysokości w przypadku: 

 

a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy. 

 

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność́ kara zostaje ustanowiona w wysokości 

10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy. 

 

c) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, przy czym 

nienależyte wykonanie umowy to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z 

zapisami Umowy, Programem Funkcjonalno-Użytkowym lub ofertą Wykonawcy, 

bądź zapisami SIWZ, albo też nie zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów, 

funkcjonalności i zakresów wynikających z SIWZ  wraz załącznikami i użytkowych 

przedmiotu umowy. 

 

d) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 

następnego w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz odpowiednio do terminu wykonania 

projektu (planu), określonego w § 3 pkt.1.1. niniejszej umowy, oraz odpowiednio do 

terminu wykonania wszelkich prac związanych z montażem, instalacją a także prac 

modernizacyjnych o ile okażą się niezbędne do należytego wykonania zamówienia 

za wyjątkiem prac związanych z uruchomieniem zaproponowanego rozwiązania 

technicznego oraz posadowieniem i podłączeniem agregatu wody lodowej 

określonego w § 3 pkt. 1.2 niniejszej Umowy, nie więcej niż 20% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 
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e) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu, umowy stwierdzonych przy odbiorze, w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za 

każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego 

przez Zamawiającego w protokole w celu usunięcia wad, nie więcej niż 20% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

f)    zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za 

każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego w stosunku do terminu (dnia) 

ustalonego zgodnie z treścią § 7 ust. 7 niniejszej umowy albo w pisemnym 

oświadczeniu Stron, nie więcej niż 20% wynagrodzenia wartości brutto ustalonego 

w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowę w przydatku odstąpienia od niniejszej 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w 

wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po 

dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie 

stanowiące podstawę do ich naliczenia.  

 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych z wymagalnej i 

należnej Wykonawcy kwoty wynagrodzenia określonej w fakturze VAT lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

 

 

§ 9 Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, oraz w art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w 

razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2 niniejszej umowy. 

 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w dniu powzięcia wiadomości o zaistniałych 

poniższych okolicznościach: 

 

a) dowiedzenia się o tym, że Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie 

wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy, 

 

b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, 

 

c) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
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d) wykonawca przekroczył termin określonym w § 3 ust 1 pkt. 1.1 niniejszej umowy  

dot. Wykonania projektu (planu) nowej serwerowni  o 7 dni. 

 

e) wykonawca przekroczył termin określonym w § 3 ust. 1 pkt. 1.2  niniejszej umowy  

dot. wykonania wszelkich prac związanych z montażem, instalacją a także prac 

modernizacyjnych o ile okażą się niezbędne do należytego wykonania zamówienia 

za wyjątkiem prac związanych z uruchomieniem zaproponowanego rozwiązania 

technicznego oraz posadowieniem i podłączeniem agregatu wody lodowej o 7 dni. 

 

f) Wykonawca dostarczył sprzęt nie odpowiadający warunkom umowy lub 

przekroczył terminu realizacji umowy o 7 dni, i w dodatkowym, wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni, nie wykonał umowy zgodnie 

z jej zapisami. 

  

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

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

 

§ 10 Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia  

(w trybie natychmiastowym), jeżeli : 

 

a) Wykonawca będzie opóźniał się w dochowaniu ustalonych umową terminów realizacji 

umowy lub jej poszczególnych elementów o więcej niż 10 dni. 

 

b) Wykonawca z własnej winy przerwie realizację Umowy i nie podejmie jej realizacji  

przez okres kolejnych 7 dni, 

 

c) Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z  Umowy lub 

wykonuje czynności niezgodnie z Umową. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin i 

wezwie Wykonawcę do wykonywania Umowy lub zmiany sposobu prowadzenia 

czynności określonych Umową,  a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian nie 

dokona, przy czym termin wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może 

wynosić mniej niż 5 dni od daty doręczenia wezwania, 
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2. Oprócz przypadków wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy Strony są 
uprawnione  do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów zgodnie z przepisami 

kodeksu cywilnego. 

 

3. Po złożeniu oświadczenia o  wypowiedzeniu Umowy, Wykonawca podejmie niezwłocznie 

działania mające na celu zakończenie świadczenia prac w zorganizowany i sprawny sposób 

umożliwiający zminimalizowanie kosztów i zabezpieczenie prac w celu sprawnego i 

profesjonalnego przekazania zadań związanych z realizacją Umowy Zamawiającemu lub 

osobie przez niego wskazanej. 

 

4. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie wypowiedzenia Umowy. 

 

5. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z 

Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek 

okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy. 

 Termin „siła wyższa” oznacza w szczególności wydarzenia lub okoliczności: 

-    na które Strony, pomimo najwyższej staranności nie mają wpływu, 

-    przed którymi Strony nie mogłyby się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy, 

  -    które, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby ich uniknąć. 

 

§ 11 Zmiana warunków Umowy 

1.  Strony przewidują możliwość istotnej zmiany niniejszej umowy, zgodnie z art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, w następujących 

przypadkach: 

a) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na 

przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku 

przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione 

przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą  
 

b) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta lub 

Wykonawcę; 
 

c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu 

dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia 

wydajności urządzeń 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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d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 

 

e) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla 

Zamawiającego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji 

zamówienia przy pomocy podwykonawców. 

 

f) zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

g) ograniczenia zakresu usług Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, 

które spowodują, że realizacja Umowy lub jego części nie dojdzie do skutku, o ten 

zakres, który nie został wykonany i związanej z tym zmiany wysokości 

wynagrodzenia.  

 

h) zmiany podmiotu, którego Wykonawca wykazał w Ofercie jako podmiot, z którego 

zasobów Wykonawca będzie korzystał przy wykonywaniu zamówienia. W 

przypadku zmiany podmiotu, który Wykonawca wykazał w Ofercie jako podmiot, 

który oddał Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu niniejszego zamówienia, Wykonawca winien przekazać 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że dysponuje własnymi zasobami 

spełniającymi warunki określone w SIWZ lub  zobowiązanie nowego podmiotu, do 

udostępnienia Wykonawcy co najmniej takich samych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. Brak takiego 

zobowiązania należy traktować jako brak zgody ze strony Zamawiającego na 

zmianę wykazanego w Ofercie podmiotu i stanowić będzie naruszenie warunków 

Umowy przez Wykonawcę.  
 

i) zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – 

ewentualna zmiana będzie dotyczyła jedynie osób skierowanych do wykonania 

przedmiotu Umowy, których wysokość wynagrodzenia jest równa minimalnemu 

wynagrodzeniu za pracę; 
 

j) zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 

 

We wniosku, o którym mowa w pkt i) i j) niniejszego paragrafu Umowy strona 

wnioskująca o zmianę ma obowiązek szczegółowo uzasadnić wpływ zmiany na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Druga strona ma prawo do 

weryfikacji zasadności wniosku. Wniosek musi być złożony w terminie 30 dni od 

wejścia w życie przepisów powodujących zmianę. Wykonawca wraz z wnioskiem, o 

którym mowa powyżej, winien przedłożyć ostatni dostępny imienny raport 

miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA), dla 
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każdej osoby, dla której Wykonawca składa wniosek o zmianę. Wynagrodzenie 

będzie podlegało zmianie, w przypadkach, o których mowa w pkt i) i j) od miesiąca, 

w którym weszły w życie przepisy dokonujące te zmiany. 

 

2. Zmiany niedotyczące treści o charakterze informacyjnym, niezbędnych do sprawnej 

realizacji umowy np.: gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych 

adresowych, teleadresowych określonych w umowie, numerów telefonów, faksu, gdy 

zmianie ulegnie numer konta bankowego, etc. jednej ze Stron nastąpią poprzez przekazanie 

pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.  

 

 

 

§ 11 Przeniesienie praw i zobowiązań 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu 

niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności 

Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności na osobę trzecią oraz 

dokonywanie poręczeń wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1.    Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania listem poleconym o zmianie 

adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję 
wysłaną pod dotychczas znany adres. 

 

2.   Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji, w tym poufnych i 

zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego chyba, że ujawnienie informacji wynika z obowiązujących przepisów 

prawa. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową i służbową przez 

okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym, zarówno Wykonawca jak 

i zatrudniony przez niego personel, nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom 

trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy chyba, że uzyskają na 

to uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać do 

innych celów niż wykonanie przedmiotu Umowy żadnych przekazanych im lub 

uzyskanych w inny sposób informacji oraz wyników opracowań, prób i badań 
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy. 

 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne są zmiany 

postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty złożonej w przetargu, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.). 

 

4. Sądem właściwym dla wszystkich spraw spornych, które wynikną z realizacji niniejszej 

umowy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

(1) egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

§ 13 Załączniki do Umowy: 

1. SIWZ  

2. Program Funkcjonalno-Użytkowy  

3. Oferta przetargowa Wykonawcy  

 

  

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 


