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UU  MM  OO  WW  AA  NNrr  

zawarta w dniu ………………………………. roku  

Zamawiający:   Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 

    53-413 Wrocław pl. Hirszfelda 12 

NIP:    899-22-28-100 REGON:    000290096 

Reprezentowany przez: ……………………………………………………………….. 

     

Wykonawca:   

    

NIP:   REGON:     KRS: 

Reprezentowany przez: ……………………………………………………………….. 

§ 1 

W wyniku przeprowadzonego postępowania znak: ZP/PN/36/17/IEL/RK o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2015, poz. 2164 z póź. zm.), zostaje zawarta umowa następującej treści: 

§ 2Przedmiot umowy 

2.1.  Przedmiotem umowy jest dostawa, ustawienie oraz montaż mebli biurowych- m.in. krzeseł, foteli, sof na potrzeby 

 Brest Unit dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu o wymaganych parametrach użytkowych i 

 ilościowych  określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia – Specyfikacji technicznej” stanowiącym załącznik Nr 1 

 i w Formularzu Asortymentowo - Cenowym stanowiącym załącznik Nr 2, 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 pt. „Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja 

techniczna”, stanowiący integralną część umowy. 

§ 3Oświadczenie Wykonawcy 

3.1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do pełnej realizacji 

przedmiotu umowy, a także osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada techniczne możliwości 

wykonania przedmiotu umowy. 

3.2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy siłami własnymi / przy udziale podwykonawców. W przypadku 

korzystania z podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców oraz ich pracowników tak, jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 

Wykonawcy*. 

* postanowienia ust. 3.2 niniejszego paragrafu umowy zostaną uściślone w momencie zawierania umowy 

z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie. 

3.3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach niniejszej umowy towar jest nowy, nieużywany, wolny od wad, 

nie był przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie jest wyposażeniem, nie był wcześniej wykorzystywany przez 

innego użytkownika – dotyczy to także wszystkich części składowych, wyposażenia, itp., jest kompletny i do jego 

uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i 

akcesoriów, jest dopuszczony i wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz jest w stanie nadającym się do bezpiecznego użytkowania. 

3.4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymogi dotyczące parametrów funkcjonalno – jakościowych dla 

mebli użytkowych takich jak: bezpieczeństwo, odporność na ścieranie, etc. oraz spełniała normy zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa m.in. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. 

poz.739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą. 

3.5. Wykonawca oświadcza, że zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny. 

3.6. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy posiada stosowne świadectwa, certyfikaty i atesty wydane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.7. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy dojdzie do uszkodzenia przez Wykonawcę wcześniej zrealizowanych robót 

lub istniejącego wyposażenia będzie on obciążony kosztami ich napraw lub wykona je we własnym zakresie.  

3.8. Wykonawca po zakończeniu realizacji umowy, a przed podpisaniem protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 

uporządkuje na swój koszt pomieszczenia, w których prowadzone były prace związane z dostawą i montażem oraz 
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przekaże je Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na 

swój koszt opakowań. 

3.9. Wykonawca związany umową z Zamawiającym, zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w 

systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 

PN-N 18001, zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do umowy, pt. „Ogólne zasady środowiskowe i 

BHP dla wykonawców”. Wykonawca zobowiązany jest podpisać w/w załącznik z dniem zawarcia umowy. 

3.10. Wykonawca powierzy do wykonania część przedmiotu umowy podwykonawcom: w zakresie ……………………….. 

podwykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………..i 

3.11. Rok produkcji przedmiotu umowy: 2017 r. 

§ 4Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy 

4.1.  Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do …… tygodni od dnia zawarcia umowy. 

Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie uważany za zachowany, jeżeli Zamawiający w „Protokole 

odbioru”, co najmniej w ostatnim dniu upływu tego terminu potwierdzi wykonanie przedmiotu umowy. 

4.2.  W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zgodny z umową harmonogram 

realizacji przedmiotu umowy do akceptacji. Zamawiający ma prawo żądania zmiany harmonogramu przedłożonego 

przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy uzasadnienia przyjętych w harmonogramie 

terminów realizacji i w przypadku, gdy Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do braku możliwości ich 

technicznej realizacji w przyjętych terminach może odmówić akceptacji harmonogramu przedstawionego przez 

Wykonawcę. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z terminami wskazanymi w haromonogramie realizacji, z 

zastrzeżeniem, że dostawa i montaż mebli mogą nastąpić jedynie w soboty i niedziele.  

4.4.  Wykonawca, w terminie do 4 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do: 

4.4.1. dokonania wizji lokalnej w miejscu montażu mebli wraz z wykonaniem własnych pomiarów i naniesienia na podane 

opisy mebli (załącznik Nr 1 do umowy) ewentualnych poprawek, które przekaże Zamawiającemu do akceptacji. 

Dokonane zmiany nie będą miały wpływu zarówno na wynagrodzenie, jak i termin realizacji umowy, które nie zostaną 

zmienione (z zastrzeżeniem § 9), 

4.4.2. dostarczenia Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwień) płyt, obić, tapicerek oraz kolorystyki 

dostarczanych mebli i wyposażenia.  

4.5.  Proponowana kolorystyka (wybarwienia), sposób wykończenia oraz kształt mebli i wyposażenia muszą stanowić 

jednolitą stylistycznie, spójną wizualnie formę. 

4.7.  Miejsce realizacji umowy: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Pl. Hirszfelda 12 Wrocław (zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do SWIZ) - samodzielny budynek tzw. Breast Unit.  

4.8.  Wykonawca zobowiązany jest do należytego opakowania przedmiotu umowy, jego ubezpieczenia na czas transportu 

oraz dostarczenia środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie. Koszty transportu krajowego i 

zagranicznego wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie zostały zawarte w 

wynagrodzeniu umownym. 

 4.9. O zamierzonej dostawie przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego pisemnie z co 

najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy mailem na adres salek.p@dco.com.pl. 

Dostawa i montaż winny zostać zrealizowane w dniach roboczych i w godzinach ustalonych z Zamawiającym. 

4.10. Wykonawca po zakończeniu dostawy i montażu przedmiotu umowy winien pozostawić miejsca dostawy w stanie 

uporządkowanym, w tym usunąć i zutylizować powstałe odpady. 

4.11. Protokół odbioru sporządza się po wykonaniu wszystkich czynności składających się na przedmiot umowy, tj. po 

dostawie, montażu, rozstawieniu i uporządkowaniu pomieszczeń. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie 

spisany „protokół odbioru”, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W przypadku nie stwierdzenia 

przez Zamawiającego wad wykonania przedmiotu umowy Zamawiający podpisuje „protokół odbioru”, w którym 

potwierdza bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad 

wykonania przedmiotu umowy, polegających w szczególności na brakach ilościowych w dostawie, niekompletności 

mebli biurowych, tj. brakach jakiekolwiek z części składowych, elementów, akcesoriów, wyposażenia, niezgodności 

parametrów technicznych lub eksploatacyjnych w stosunku do wymagań umownych (zawartych w Załączniku nr 1 do 

umowy), uszkodzeniach fizycznych, takich jak np. rysy, pęknięcia, odpryski, itp., niezgodności kolorystycznej i/lub 

wykonawczej w stosunku do dokonanych przez strony uzgodnień i zatwierdzeń Zamawiającego, wówczas: 

a. Jeśli wady nie nadają się do usunięcia lub, jeśli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej 
części przedmiotu Umowy po raz drugi. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym terminie.  

mailto:salek.p@dco.com.pl
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b. Jeśli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie 
odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu Umowy, decyzja w tym 
zakresie należy do Zamawiającego.  

c.  Jeśli wady nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru, 

zgodnie z jego przeznaczeniem i zawartą umową, Zamawiający może dokonać odbioru i  
wyznaczyć dodatkowy, uzgodniony przez strony termin, nie dłuższy jednak niż 10 dni roboczych 
na usunięcie tych wad. Jeżeli wady nie zostaną w wyznaczonym terminie usunięte Zamawiający 
odnotowuje to w „protokole odbioru” i odmawia odbioru przedmiotu umowy oraz przysługuje mu 
prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z zastrzeżeniem § 4a 
ust. 3 umowy. Przekazanie i odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany w obecności 
przedstawicieli stron. 

 

4.12. Do czasu dokonania odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko przypadkowej jego utraty czy 

też uszkodzenia. 

4.13. Do protokołu odbioru powinny być dołączone: 

a. Załącznik Nr 1 z naniesionymi przez Wykonawcę ewentualnymi zmianami dotyczącymi wymiarów, zaakceptowany 

przez Zamawiającego, 

b. instrukcje (obsługi/użytkowania/eksploatacji/czyszczenia/konserwacji/itp.) zawierające wszystkie niezbędne dla 

użytkownika informacje o dostarczonym przedmiocie zamówienia w języku polskim, 

c. atesty higieniczne, 

d. karty gwarancyjne. 

4.14. Protokół odbioru przedmiotu umowy zawierać będzie podstawowe dane odnoszące się do umowy oraz istotne 

ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, w szczególności: 

a. oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru tego uczestnictwa, 

b. oznaczenie miejsca prowadzenia czynności odbiorowych, 

c. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbiorowych, 

d. wykaz dokumentów przekazanych Zamawiającemu, 

e. stwierdzenia o:  

 -  bezusterkowym odbiorze będącym potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zakończenia 

odbioru, 

-  odbiorze z jednoczesnym wyznaczeniem terminów na usunięcie stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych wad 

nieistotnych, które nie uniemożliwiają zamawiającemu korzystania z przedmiotu umowy, 

-  odmowie dokonania odbioru z podaniem powodów takiej odmowy, w przypadku wad, które uniemożliwiają 

zamawiającemu korzystania z przedmiotu umowy. 

f. ewentualne oświadczenia lub wyjaśnienia Wykonawcy związane z czynnościami odbiorowymi, 

g. podpisy członków komisji odbiorowej.  

4.15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia 

terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych. 

4.15. Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego 

są: Anna Siwak, Agnieszka Szemiel, Paweł Sałek. 

4.17. Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru ze strony Wykonawcy są: 

........................................................................................................................................................................... 

4.18. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest: Paweł Sałek, tel. 71 36 89 230, mail 

salek.p@dco.com.pl- realizator umowy. 

 4.19. Wykonawca wyznacza ……………………………… do kontaktów z Zamawiającym. 

§ 4aInne obowiązki i uprawnienia stron 

4a.1. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest: 

1) do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami umownymi, a także obowiązującymi 

przepisami prawa oraz wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, 

2) do konsultowania i uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym przedmiotu umowy w trakcie jego wykonywania, 
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3) realizując przedmiot umowy (w tym dostarczając meble, wystawiając faktury lub inne dokumenty związane z 

realizacją Przedmiotu umowy) stosować nazewnictwo wedle nomenklatury Zamawiającego, 

4) celem niedopuszczenia do opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których Wykonawca, mimo 

dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie. Zamawiający zastrzega jednak, 

że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie niniejszej 

umowy. 

4a.2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia wstępu na teren obiektu Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, 

2) bieżącej współpracy z Wykonawcą oraz przekazywania Wykonawcy dokumentów lub informacji będących w 

posiadaniu Zamawiającego, które będą niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, 

3) dokonywania odbiorów na zasadach i warunkach określonych umową, 

4) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w umowie. 

 

  4a.3.1.W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 4.1. umowy lub             

            w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4.11. umowy, a jednocześnie zrealizuje  

            go w w/w terminach w zakresie co najmniej 90 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1  

            umowy, Zamawiający zastrzega sobie, odpowiednio w pozostałym do realizacji zakresie, t.j. max. do 10 % wartości                 

            brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, prawo nabycia na koszt Wykonawcy mebli  

            biurowych, o których mowa w Załączniku nr 1 do umowy u innego dostawcy, zachowując prawo do kary umownej  

            za opóźnienie, zgodnej z § 7 ust. 1 lit a umowy.   

4a.3.2. W przypadku, gdy cena zakupionych mebli biurowych u innego dostawcy będzie wyższa niż wynikająca z cennika,  

           stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy  

           cen kwotę w terminie 14 dni od daty wezwania.  

4a.3.3. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup mebli dokonany w trybie  

           określonym w ust. 3.1. niniejszego paragrafu.  

 

§ 5Wynagrodzenie 

5.1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 

netto: …………………………… zł  

słownie: ………………………………………….zł 

+ podatek VAT tj. ……………………. zł 

razem brutto: …………………………………… zł 

słownie: ……………………………………………………………………………zł 

Ceny jednostkowe znajdują się w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy - „Formularz asortymentowo-cenowy”. 

5.2. Cena ogółem brutto obejmuje: cenę netto przedmiotu zamówienia, koszty transportu krajowego i zagranicznego, 

koszty ubezpieczenia w kraju i zagranicą, opłaty celne i graniczne, koszty projektu zabudowy meblowej, koszty 

wytworzenia mebli, koszty dostawy we wskazane przez Zamawiającego miejsce, montaż, koszt wszystkich 

materiałów  pomocniczych do montażu, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a konieczne do 

wykonania  przedmiotu zamówienia określonego w § 2. 

5.3. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 jest wynagrodzeniem maksymalnym dla zakresu rzeczowego zamówienia. 

5.4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez strony protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4.11.  

5.5. Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w PLN przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany 

na fakturze w terminie do 60 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę 

wystawienia faktury stanowi obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy z czynności dostawy oraz montażu.  

5.6. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi bankowej 

powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 
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5.7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  

5.8. Wykonawca nie może bez zgody podmiotu, który utworzył Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu dokonać 

cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638). 

§ 6 Gwarancja 

6.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum .............. miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Bieg 

terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4. 

6.2. Wykonawca oświadcza, że posiada na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny. 

6.3. Udzielona gwarancja jest bezwarunkowa. 

6.4. Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji będą wykonywane bez 

naliczania jakichkolwiek opłat – wynagrodzenie za ich wykonanie zawarte jest w wynagrodzeniu wskazanym w § 5 

ust. 5.1. 

6.5. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot umowy okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawienia 

lub, gdy jego naprawa okaże się niemożliwa, do jego wymiany na nowy, wolny od wad.  

6.6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w umowie, jeżeli zgłosił 

wadę przed upływem tego okresu. 

6.7. Wykonawca zabezpiecza czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie usterki, awarii – (przez co rozumieć 

należy stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego użytkownika i przystąpienie do usunięcia usterki) w terminie 

nie dłuższym niż 48 godziny w dni robocze od zgłoszenia mailem lub faksem. 

6.8. Zgłoszenie naprawy będzie dokonywane przez Zamawiającego mailem, faksem, telefonicznie przez całą dobę na 

numer tel. ........................, mail………………………………………, fax ………………………………………………………………… 

6.9. Dniem i godziną zgłoszenia naprawy jest dzień i godzina zgłoszenia, jeśli zgłoszenie nastąpiło do godziny 15 w dniu 

roboczym. Jeśli zgłoszenie nastąpiło po godzinie 15, dniem i godziną zgłoszenia jest godz. 9 następnego dnia 

roboczego po dniu zgłoszenia. 

6.10. Maksymalny czas naprawy (rozumiany jako zakończenie działań serwisowych) nie może przekroczyć ……. roboczych 

licząc od dnia zgłoszenia usterki/awarii. Za dzień roboczy na potrzeby niniejszej umowy uważa się każdy dzień 

tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

6.11. Jeżeli usługi gwarancyjnej ze względów technicznych nie będzie można wykonać w siedzibie Zamawiającego, 

Wykonawca na swój koszt i ryzyko odbierze, a po wykonanej usłudze dostarczy do siedziby Zamawiającego 

serwisowany mebel. 

6.12. W przypadku powtarzających się napraw, w ilości powyżej dwóch napraw tego samego zespołu (części) 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego zespołu (części) w danym meblu na fabrycznie nowy w 

terminie 14 dni od pisemnego potwierdzenia przez serwis o konieczności trzeciej naprawy tego samego zespołu 

(części). 

6.13. Wymieniony ust. 6.12. zespół (część) dostarczone Zamawiającemu musi odpowiadać warunkom i parametrom 

opisanym w SIWZ.  

6.14. Wykonawca w okresie gwarancyjnym, w ramach gwarancji dokona wszystkich przeglądów gwarancyjnych i 

serwisowych w ilości wskazanej przez producenta, nie mniej niż jeden rocznie, chyba, że obowiązujące przepisy lub 

zalecenia producenta stanowią inaczej.  

6.15. Przeprowadzenie przeglądów o których mowa w ust. 6.14. Wykonawca potwierdzi Raportem Gwarancyjnym i 

przekaże go Zamawiającemu do podpisu. Raport Gwarancyjny zostanie sporządzony w 2 egz. – po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

6.16. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych i serwisowych oraz wymianą części 

przewidzianą przez producenta w okresie gwarancji poniesie Wykonawca. 

6.17. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych, Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy 

wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na 

nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. 

6.18. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy (ust. 6.17.) stosuje się odpowiednio do każdej części 

wymienionej. 

6.19. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej 

gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać. 
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6.20. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie 

ekspertyzy. Jeżeli reklamacja zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 

ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

6.21. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Zamawiający 

ma prawo do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne 

uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy. 

6.22. Postanowienia niniejszego paragrafu określające warunki gwarancji Wykonawca umieści w treści karty gwarancyjnej, 

którą przekaże Zamawiającemu. 

§ 7Kary umowne 

7.1  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

a. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% od wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 

5.1 za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 15 dni, to Zamawiający ma prawo 

do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu pkt d niniejszego ustępu, 

b. opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 ust 5.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczenia terminu przez 

Zamawiającego na usunięcie wad, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 14 dni i 0,2 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 ust 5.1 za każdy następny dzień opóźnienia, 

c. opóźnienie w usunięciu wad stwierdzanych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust 5.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 

6.10., 

d. odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 5.1.  

7.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień w opóźnieniu w przypadku 

 nie dostarczenia harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 4.3. umowy. 

7.3.  Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania przewyższającego kary  

  umowne do wysokości szkody rzeczywistej.  

7.4.  Zamawiający może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

 w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy i zastosowania kary 

 wynikającej z zapisu ust. 7.1 d). 

7.5.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia, 

b)  w przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za odebrane i wykonane 

prace i dostawy według stanu na dzień odstąpienia od umowy.  

7.6.  W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać 

zapłaty odsetek na zwłokę w wysokościach ustawowych. 

7.7. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ewentualnych kar 

umownych.  

7.8.  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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W powyższym przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

§ 8Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

8.1. Celem pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca 

wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % ceny ofertowej brutto, w 

wysokości……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

8.2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść nie później niż w dniu podpisania umowy. 

8.3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej z form: 

 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 
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 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 ppkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

8.4.  W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub 

gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na każde pisemne żądanie 

Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy w swej 

treści: 

 nazwę dającego zlecenie /Wykonawcy/, beneficjenta gwarancji /Zamawiającego/, gwaranta/banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji/ oraz wskazanie ich siedzib, 

 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/dokładne określenie nazwy zamówienia, 

 kwotę zobowiązania, 

 termin ważności gwarancji, 

 zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego. 

8.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy 

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

8.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 

poczet zabezpieczenia. 

8.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane.  

8.8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości 

zabezpieczenia.  

8.9. Kwota, o której mowa w ust. 8.8, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

8.10. W przypadku wprowadzonej aneksem do umowy zmiany terminu jej realizacji Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia aktualnych gwarancji uwzględniających nowy termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy. 

§ 9Zmiany treści umowy 

9.1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie: 

9.1.1 obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na obniżenie  

  wynagrodzenia; 

9.1.2. wycofania ze sprzedaży niektórych oferowanych elementów przedmiotu umowy, zmiany na produkt o parametrach  

 lepszych lub równoważnych technicznie z wycofanymi bez zmiany wynagrodzenia;  

9.1.3. wydłużenia okresu gwarancji w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na wydłużenie okresu 

gwarancji;  

9.1.4.  zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego mających wpływ na wydłużenie czasu koniecznego do wykonania czynności będących przedmiotem 

niniejszej umowy; 

9.1.5. zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy dołożeniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć 

albo przewidzieć; 

9.1.6.  zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku, w którym termin realizacji umowy uzależniony 

jest od realizacji przez Zamawiającego przedsięwzięcia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu umowy, 

którego nie dało się przewidzieć na etapie zawarcia umowy, termin realizacji umowy  może ulec zmianie o okres 

konieczny do realizacji tego przedsięwzięcia;  

9.1.7.  zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac w 

przypadku zaistnienia okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami;  

9.1.8.  zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac w 

przypadku: odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę; niemożności wykonywania prac, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania tych 

prac lub nakazują wstrzymanie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, zmian technologicznych – o ile są 

korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane następującymi okolicznościami: a. pojawienie 

się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy 

lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu 

umowy; b. pojawienie się nowszej technologii wykonania opisanych w Specyfikacji pozwalającej na zaoszczędzenie  

czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
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przedmiotu umowy; c. wystąpienia niebezpieczeństwa, jak kolizja w zakresie niezbędnym do uniknięcie lub  

usunięcie tych kolizji; d. zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami;  

9.1.9.  zmiany terminów wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku, w którym zmianie ulegną (uregulowane w 

odrębnych umowach) terminy zadania inwestycyjnego bezpośrednio powiązanego z przedmiotem umowy, do 

którego ma być dostarczony przedmiot umowy. Termin wykonania umowy ulegnie wydłużeniu o czas, w którym z  

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego , nie doszło do przekazania Wykonawcy miejsca realizacji umowy. 

Zamawiający na piśmie informuje Wykonawcę, o zaistnieniu powyższej okoliczności, przed upływem terminu 

realizacji umowy. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić po podpisaniu aneksu w tym zakresie przez 

obie Strony;  zmiany terminu wykonania umowy w przypadku konieczności wykonania robót w obiekcie 

Zamawiającego, pod warunkiem, że roboty te mają wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; 

9.1.10. numeru katalogowego/kodu produktu będącego przedmiotem umowy w przypadku zmiany numeru 

katalogowego/kodu; 

9.1.11. zmiany danych stron (m.in. siedziby, adresu, nazwy); 

9.1.12. omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych; 

9.1.13. zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż 

wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji 

przedmiotu umowy; 

9.1.14. innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na 

elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością 

zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia; 

9.2. Okoliczności i warunki dokonania zmiany nie oznaczają roszczenia żadnej ze stron o zmianę, stanowiąc jedynie 

prawną możliwość dokonania zmiany umowy za zgodą stron.  

§ 10Odstąpienie od umowy 

10.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w umowie oraz w 

następujących sytuacjach: 

10.1.1.  w razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub części nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; w takiej sytuacji 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

10.1.2.  gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje 

realizacji przedmiotu umowy mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

10.1.3. gdy dostarczony sprzęt nie odpowiada opisowi i parametrom wskazanym w SIWZ; 

10.1.4. gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania działalności wykonawcy lub 

wszczęte zostanie postępowanie układowe z wniosku Wykonawcy. 

10.2.  Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 10.1. w terminie 30 dni od dnia 

 powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

10.3.  Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie 

obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie 

w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą.  

10.4. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odstąpienia, Wykonawca sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia i 

przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu. 

§ 11Inne postanowienia 

11.1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy 

pod rygorem nieważności. 

11.2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą 

przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.  

11.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego, ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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11.4. Integralną częścią umowy jest SIWZ oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym z tym, że 

pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym 

egzemplarzu, znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest 

niniejsza umowa. 

11.5. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach - po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

       

 

 ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  

 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna, 

2. Formularz Asortymentowo – Cenowy, 

3. Ogólne zasady BHP i Ochrony Środowiska dla Wykonawcy. 
 
 
Załącznik nr 3 do Umowy 
OGÓLNE ZASADY BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WYKONAWCY 
1. Przed przystąpieniem do pracy  
1.1. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do osobistego stawienia się u Specjalisty ds. bhp, celem 
przedłożenia odpowiednich uprawnień oraz kwalifikacji pracowniczych do wykonywania prac oraz podania listy osób 
które zostały skierowane do wykonywania prac na terenie DCO. Ponadto przedstawiciel Wykonawcy potwierdza 
zapoznanie się z zasadami bhp i ochrony środowiska składając podpis na formularzu P-XXVII/Pr-06/01 
Oświadczenie wykonawcy, który otrzymuje od Specjalisty ds. BHP.  
1.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia bhp, badania lekarskie 
oraz uprawnienia.  
1.3. Wykonawca zapewnia swoim pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej wraz z informacją na 

temat ich stosowania.  
2. W trakcie pracy  
2.1. Pracownicy wykonawcy powinni poruszać się jedynie na obszarze, na którym wykonują prace.  
2.2. Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany przedstawić na każde żądanie Specjalisty ds. bhp, Inspektora 
ppoż lub audytorów wewnętrznych, oryginałów dokumentów potwierdzających szkolenia, badania lekarskie, 
uprawnienia pracowników, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych stosowanych na terenie DCO i inne 
dokumenty wykazujące zgodność z przepisami bhp, p.poż. lub ochrony środowiska (np. certyfikaty, atesty do 
maszyn lub urządzeń, itp.).  
2.3. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika komórki organizacyjnej lub Specjalistę ds. bhp nie przestrzegania 
obowiązujących przepisów prawnych, zaleceń w zakresie ochrony środowiska lub wymagań niniejszej instrukcji 
przez pracowników Wykonawcy, Kierownik komórki organizacyjnej zobowiązany jest do usunięcia od pracy na 
terenie DCO osób winnych tych wykroczeń.  
Magazynowanie materiałów  
2.4. Wykonawca magazynuje materiały oraz narzędzia niezbędne do wykonania usługi tylko w miejscach 
wyznaczonych przez Kierownika komórki organizacyjnej.  
2.5. Wszystkie wnoszone na teren DCO materiały oraz substancje niezbędne do wykonywania prac, Wykonawca 
zabezpiecza przed niekontrolowaną emisją do wody, gleby lub powietrza oraz przed dostępem osób trzecich.  
Postępowanie z odpadami  
2.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi przez siebie odpadami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz zabiera z terenu DCO wszystkie odpady powstałe w trakcie 
świadczenia usług.  
2.7. Odpady Wykonawca zabezpiecza w taki sposób, żeby nie powodowały wtórnej emisji do komponentów 
środowiska.  
2.8. Zabrania się: wwożenia na teren DCO jakichkolwiek odpadów, spalania odpadów, wlewania jakichkolwiek 
substancji do kanalizacji lub do gruntu.  
Prace szczególnie niebezpieczne  
2.9. W przypadku wykonywania na terenie DCO prac szczególnie niebezpiecznych takich jak: prace na wysokości, 
energetyczne, spawalnicze, pracownicy Wykonawcy powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie oraz 
właściwe środki ochrony osobistej.  
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3. Po zakończeniu pracy  
3.1. Kierownik Działu Eksploatacyjno-Technicznego (w przypadku prac remontowych, konserwacyjnych lub innych 
związanych z utrzymaniem infrastruktury)/Kierownik komórki organizacyjnej lub osoba do tego wyznaczona (w 
pozostałych przypadkach) odbiera prace Wykonawcy pod kątem:  
• uzyskanych rezultatów wykonywanej pracy,  
• czystości i porządku w miejscu wykonywanych prac.  
4. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych  
4.1. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, każdy pracownik wykonawcy ma obowiązek przerwać pracę, 
niezwłocznie o tym powiadomić przełożonego, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami Kierownika komórki 
organizacyjnej lub Specjalisty ds. bhp.  
4.2. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Kierownikowi komórki organizacyjnej każdy 
zaistniały wypadek przy pracy, jak także każdy przypadek wystąpienia sytuacji potencjalnie wypadkowej  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                           
i W wypadku braku podwykonawcy niniejszy zapis nie zostanie wprowadzony do umowy 


