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Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy 
 

UMOWA NR ………………… 

na zakup urządzeń typu serwer, macierz oraz licencji oprogramowania serwerowego wraz 

licencjami dostępu na potrzeby wyposażenia serwerowni w SPWSZ w Szczecinie  

do przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/5/2017 

 

zawarta w dniu ………………. roku w Szczecinie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 

z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w 

Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000003593, NIP 851 – 25 – 37 – 954 

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Dyrektor - Małgorzata Usielska  

a 

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

z siedzibą  
...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
NIP .................................., REGON ………………………. 

zwaną „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 

…………………... - .................................... 
 

 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  

o następującej treści: 

 
§ 1 

DEFINICJE 
 

1. W niniejszej umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej 

definicjami, zapisanymi dużą literą w celu podkreślenia, że są to pojęcia zdefiniowane: 

1) Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji niniejszej umowy; 

2) Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej 

i związane z jej wykonaniem; 

3) Sprzęt – sprzęt informatyczny, o parametrach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (dalej – „OPZ”)  stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy;  

4) Licencje na serwerowy system operacyjny – licencje o parametrach określonych OPZ stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

5) Licencje dostępowe – licencje dla urządzeń, kompatybilnych z zamawianym serwerowym systemem 

operacyjnym; 

6) Miejsce Lokalizacji – miejsce dostawy Sprzętu, do którego Wykonawca obowiązany jest go dostarczyć 

zgodnie z niniejszą umową, tj. siedziba Zamawiającego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie; 

7) Miejsce Użytkowania – miejsce, w którym Sprzęt został zainstalowany przez Zamawiającego; 

8) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121). 

2.  Ilekroć w niniejszej umowie termin podawany jest w dniach, Strony rozumieją przez to dni kalendarzowe. 

 
§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i następnie wydać oraz przenieść 

na rzecz Zamawiającego własność fabrycznie nowego Sprzętu, Licencji na serwerowy system operacyjny i 
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Licencji dostępowych (dalej – „Przedmiot Umowy”), a Zamawiający odebrać i zapłacić Wykonawcy należną 

cenę za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Sprzęt, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Miejsca 

Lokalizacji. Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 poniżej, 

wskaże Wykonawcy dokładne Miejsce Lokalizacji - poprzez wskazanie oznaczenia budynku oraz nr 

pomieszczenia znajdującego się w Miejscu Lokalizacji, do którego przedmiot umowy ma zostać 

dostarczony.  

3. Wykonawca oświadcza, że jakość przedmiotu zamówienia odpowiada powszechnie obowiązującym 

standardom i normom przyjętym dla sprzętu tego rodzaju, w szczególności Sprzęt będzie spełniał 

wymagania zasadnicze dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej obowiązujące w 

dniu jego wydania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy, 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą przetargową. 

Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wszystkie warunki wykonania niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, według 

najwyższych profesjonalnych standardów, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał niezbędny do realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, w szczególności w zakresie osób uprawnionych do instalacji, szkolenia i prowadzenia serwisu 

sprzętu, jak również w zakresie dostępu do wszystkich części zamiennych dla sprzętu w okresie gwarancji 

wskazanym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt i licencje na serwerowy system operacyjny określony w 

załączniku nr 1 do niniejszej umowy wraz z wymienionymi poniżej dokumentami:  

a) odpowiednią dla danego urządzenia dokumentacją techniczną (w miarę możliwości obejmującą także 

jego poszczególne elementy składowe oraz wszelkie niezbędne sterowniki programowe dla tych 

urządzeń), 

b) instrukcjami obsługi dla użytkownika, 

c) dla każdego urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez poprawek z 

wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia (zgodnym 

z numerem uwidocznionym na obudowie tego urządzenia), 

d) okablowanie niezbędne do podłączenia i prawidłowego działania dostarczonego Sprzętu. 

e) Pełną dokumentację dotyczącą gwarancji, Licencji na serwerowy system operacyjny i Licencji 

dostępowych.  

9. Wszystkie wymienione w ust. 8 powyżej dokumenty powinny być dostarczone Zamawiającemu w języku 

polskim.  

10. Prawa własności do Sprzętu, Licencji na serwerowy system operacyjny i Licencje dostępowe przejdą na 

Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy bez 

żadnych uwag.   

11.  Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych do sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy 

przez okres gwarancji. Zamawiający będzie mógł w okresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym 

zakupywać części bez konieczności opłacania usługi serwisowej. 

 
§ 3 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej 

umowy, w terminie do 30 dni  licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Dostawa Sprzętu do Miejsca Lokalizacji wraz z ubezpieczeniem na czas transportu odbędzie się na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Sprzęt zgodnie z warunkami niniejszej umowy i poniesie 

pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania jego 

odbioru w Miejscu Lokalizacji przez przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 
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Dostawa sprzętu realizowana będzie odpowiednim środkiem transportu, gwarantującym zachowanie 

właściwej jakości oraz warunków dla przewożonego sprzętu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego z 1 - dniowym wyprzedzeniem o terminie 

dostawy przedmiotu zamówienia, tel. ………………………., mail ……………………………………… 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru całości lub części przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli 

dostarczony sprzęt będzie niekompletny, posiadać będzie jakiekolwiek wady albo ślady zewnętrznego 

uszkodzenia lub nie będzie odpowiadał treści oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. W takim przypadku Zamawiający wskaże w Protokole Odbioru przyczyny odmowy 

odbioru całości lub części sprzętu oraz według własnego wyboru - może wyznaczyć Wykonawcy nowy 

termin wykonania przedmiotu zamówienia lub powierzyć jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

5. Termin przewidziany na dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego oraz termin na 

uzupełnienie braków lub usunięcie usterek, wliczają się do czasu przewidzianego na wykonanie 

przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy Sprzętu częściami, z zastrzeżeniem, że Sprzęt 

zostanie dostarczony w całości w terminie, o którym mowa w ust. 1. Dostawy częściowe nie mogą 

dotyczyć elementów lub podzespołów Sprzętu wyspecyfikowanego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

7. Odpowiedzialność za przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę przechodzi na Zamawiającego 

w momencie podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru.  

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonany i odebrany przedmiot niniejszej Umowy łączną cenę:  

………………………………………………….. zł brutto (słownie:…………………………………………  ), w tym należny 

podatek od towarów i usług, zgodnie z cenami jednostkowymi brutto określonymi w Załączniku nr 2 i 2A 

do niniejszej umowy. 

2. W kwocie wynagrodzenia, wskazanej w ust. 1 powyżej, mieszczą się wszelkie koszty realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty Sprzętu, czynności związanych z przygotowaniem 

dostawy, ubezpieczenia na czas transportu, opakowania, transportu, rozładunku oraz dostawy do Miejsca 

Lokalizacji, a także należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego, itp. oraz inne 

koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym koszty 

związane z udzieloną gwarancją.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wiążące i niezmienne w zakresie 

czynników produkcji, tj. stawek, narzutów i cen jednostkowych. 

4. Podstawę do wystawienia faktury, stanowić będzie Protokół Odbioru w Miejscu Lokalizacji, o którym mowa 

w § 3 ust. 5, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 1, 

bez żadnych uwag. 

5. Wykonawca może wystawiać faktury za część dostarczonego i odebranego przez Zamawiającego 

przedmiotu, jeżeli realizuje dostawę częściami jedynie w przypadku uprzedniego wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku zapłata za realizację 

części przedmiotu niniejszej umowy dokonywana będzie na podstawie cen jednostkowych brutto 

określonych w Załączniku nr 2A do niniejszej umowy, w wysokości stanowiącej iloczyn ilości 

dostarczonego i odebranego Sprzętu i odpowiedniej dla niego ceny jednostkowej brutto.  

6. Wykonawca wystawiać będzie faktury z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury, dla Zamawiającego, z wyszczególnieniem 

w treści faktury nazwy Sprzętu, którego dotyczy, zgodnie z treścią Załączniku nr 2A  do niniejszej umowy 

i jego ceny jednostkowej.  

7. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………………………………….… potwierdzony na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury.   

8. Za dzień otrzymania faktury, o którym mowa w ust. 7, przyjmuje się datę jej dostarczenia wraz 

z Protokołem Odbioru do Kancelarii SPWSZ  przy ul. Broniewskiego 2 w Szczecinie.  
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9. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności wynikającej z ilości i wartości Sprzętu odebranego przez 

Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi brutto wynikającymi z niniejszej umowy. Jeżeli kwota 

naliczona na fakturze wystawionej przez Wykonawcę przewyższy ww. należność, Zamawiający dokona 

zapłaty jedynie do ceny wynikającej z ilości i wartości Sprzętu,  Licencji na serwerowy system operacyjny i 

Licencji dostępowych odebranego przez Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

wystawienia faktury korygującej.  

 

§ 5 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 
 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Wykonawca udziela na Przedmiot Umowy ……… miesięcznej (zgodnie z 

okresem zaoferowanym w ofercie, nie krótszym jednak niż 36 miesięcy) gwarancji jakości – w zakresie oraz 

na warunkach określonych poniżej. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt i Licencje na serwerowy system 

operacyjny objęty przedmiotem Umowy: 

1)  jest w pełni sprawny, fabrycznie nowy, dotychczas nieużytkowany i nieuszkodzony; 

2)  nie był poddawany procesowi demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, a żadne elementy 

Sprzętu nie wchodziły wcześniej, w całości ani w części w skład innego produktu, są fabrycznie nowe, 

nieużywane, nieregenerowane i nieprefabrykowane; 

3)  może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem; 

i udziela gwarancji na prawidłowe działanie Sprzętu i Licencji na serwerowy system operacyjny na okres 

zgodny z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w treści Załącznika nr 1 do niniejszej umowy, licząc od 

dnia podpisania bez żadnych uwag Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy. 

2. Gwarancję dotyczącą dostarczonych Licencji na serwerowy system operacyjny przejmuje producent 

oprogramowania. 

3. Do dostarczonego Sprzętu i Licencji na serwerowy system operacyjny dołączone będą karty gwarancyjne 

zawierające numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji. 

4. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy warunkami ważności gwarancji, a postanowieniami 

niniejszej umowy, bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. 

5. Zgłoszenia awarii, będą dokonywane przez przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w § 7 ust. 1 

pkt 1, faksem na nr  …………………  lub drogą elektroniczną na adres ……………………………. . Potwierdzenie 

prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest 

dowodem na dokonanie zgłoszenia awarii. Zgłoszenia przyjmowane będą całą dobę.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez 

Zamawiającego w sposób analogiczny do sposobu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca każdorazowo zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania sprzętu, stanowiącego 

przedmiot niniejszej umowy.  

8. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie wszystkie wady, usterki 

i nieprawidłowości w działaniu Sprzętu. Wykonawca obowiązany jest używać do naprawy wyłącznie nowych 

części zamiennych, zgodnych ze specyfikacją producenta Sprzętu. 

9. Naprawa winna być dokonana w terminach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy dla danego 

rodzaju Sprzętu, Licencji na serwerowy system operacyjny, liczonych od momentu otrzymania 

zawiadomienia od przedstawiciela Zamawiającego. 

10. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni niesprawności Sprzętu, liczonych od dnia zgłoszenia 

awarii do dnia naprawy Sprzętu. 

11. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany Sprzętu i Licencji na serwerowy system operacyjny lub jego 

wadliwego elementu na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż Sprzęt podlegający wymianie 

zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 Tabela 2 punkt 19, 20, 21.  

12. W przypadku, gdy niemożliwe będzie dokonanie naprawy Sprzętu w terminie, o którym mowa w ust. 9 

powyżej lub wymiana Sprzętu lub jego wadliwego elementu na nowy w terminie, o którym mowa w ust. 11 

powyżej, Wykonawca obowiązany jest dostarczyć do Miejsca Użytkowania sprzęt zastępczy o nie gorszych 

parametrach niż Sprzęt podlegający naprawie, który pozostanie u Zamawiającego do czasu dokonania 

naprawy Sprzętu lub wymiany Sprzętu na nowy.  
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13. Usługi gwarancyjne będą realizowane w Miejscu Użytkowania Sprzętu. W przypadku uznania przez 

Wykonawcę, że dokonanie naprawy w Miejscu Użytkowania nie jest możliwe z przyczyn technicznych, 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport na własny koszt i ryzyko oraz odpowiednie opakowanie 

zabezpieczające Sprzęt na czas transportu Sprzętu do punktu serwisowego. Z czynności odbioru Sprzętu po 

naprawie w innym miejscu niż Miejsce Lokalizacji, Strony sporządzą Protokół Odbioru. 

14. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę, w szczególności 

koszty dojazdów, części zamiennych i robocizny. 

15. Nie pozbawia uprawnień gwarancyjnych działanie Zamawiającego polegające na: 

1)  powierzaniu Sprzętu osobom trzecim celem jego instalacji;  

2)  przenoszenie Sprzętu do innego miejsca użytkowania.  

16. Jeżeli Wykonawca przekroczy czas naprawy, o którym mowa w ust. 8 powyżej lub czas wymiany Sprzętu 

lub jego wadliwego elementu na nowy, o którym mowa w ust. 11 powyżej, o więcej niż 14 dni, 

Zamawiający jest uprawniony do wykonania naprawy Sprzętu lub wymiany Sprzętu lub jego wadliwego 

elementu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty i 

wydatki poniesione na naprawę lub wymianę w terminie do 7 dni licząc od dnia wystąpienia przez 

Zamawiającego z odpowiednim żądaniem. 

17. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 

niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania 

Protokołu Odbioru bez uwag. 

18. Jeżeli z powodu wady prawnej Sprzętu Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, 

Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej 

umowy, bez względu na inne postanowienia niniejszej umowy. 

 
§ 6 

KARY UMOWNE 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy lub jej części, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w kwocie odpowiadającej: 

1) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku gdy Zamawiający 

odstąpi od niniejszej umowy lub jej części z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa 

na Wykonawcy, a w szczególności okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, bez 

względu na wartość niezrealizowanej części niniejszej umowy; 

2) 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku przekroczenia 

czasu naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w § 5 ust. 9 niniejszej umowy lub czasu wymiany 

Sprzętu, o którym mowa w § 5 ust. 11, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w naprawie lub wymianie 

Sprzętu,  

3) 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w 

wykonaniu Umowy, w stosunku do terminu jej wykonania określonego w § 3 ust. 1 Umowy.  

2. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający 

wystawi notę obciążeniową i potrąci należną mu kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy przy opłacaniu 

którejkolwiek z faktur za realizację przedmiotu niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub 

zobowiąże Wykonawcę do dokonania płatności w kwocie wskazanej w nocie obciążeniowej w terminie do 

7 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę. 

3. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, 

przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca 

nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje pozostałe zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, 

niewymienione w ust. 1 powyżej. 

 

§ 7 

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ W SPRAWIE REALIZACJI UMOWY 
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1. Do wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej umowy (m.in. do odbioru Sprzętu i podpisywania 

protokołów) uprawnieni są: 

1) ze strony Zamawiającego: 

Pan Bartosz Marczewski  – przedstawiciel Sekcji Informatyki SPWSZ, tel.: 091-8139555, faks: 

…………………………, e-mail: marczewski@spwsz.szczecin.pl , 

2) ze strony Wykonawcy:  

     pan/pani , tel.: …………………….…, faks: …………………………, e-mail: ………………………………….. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy przez co nie 

wymaga dla swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy i dokonywana będzie na podstawie 

oświadczenia złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną. 

 

§ 8 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego oraz w art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej niezrealizowanej 

części z ważnych powodów, w terminie do 14 dni licząc od dnia stwierdzenia ich wystąpienia przez 

Zamawiającego. Za ważne powody uważa się przypadki gdy: 

1) termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zostanie 

przekroczony; 

2) Zamawiający stwierdzi wady fizyczne lub prawne Sprzętu, a Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie; 

3) Wykonawca powierzył wykonanie niniejszej umowy osobie trzeciej lub rozszerzył zakres 

podwykonawstwa poza wskazany w ofercie bez zgody Zamawiającego i nie zmienił sposobu realizacji 

niniejszej umowy; 

4) Wykonawca nie rozpoczął lub nie podjął realizacji przedmiotu niniejszej umowy, mimo wezwania go do 

tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu; 

5) Wykonawca nie realizuje przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z u niniejszą umową lub nienależycie 

wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienił sposobu realizacji niniejszej umowy mimo 

wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu.  

2. Odstąpienie od niniejszej umowy lub jej niezrealizowanej części wymaga złożenia oświadczenia w formie 

pisemnej i jest skuteczne z chwilą doręczenia go drugiej Stronie. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej 

umowy zostanie przesłane na adres siedziby Strony wskazany w komparycji niniejszej umowy. 

Korespondencję odebraną lub nieodebraną a nadaną listem poleconym za pośrednictwem operatora 

wyznaczonego i zwróconą nadawcy z powodu braku możliwości jej doręczenia, uważa się za skutecznie 

doręczoną. 

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 1 

powyżej, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia wyłącznie za część przedmiotu niniejszej umowy 

zrealizowaną zgodnie z niniejszą umową do dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o 

odstąpieniu od niniejszej umowy, a Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej 

zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. 

 

§ 9 
ZMIANY UMOWY 

 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez 

zmianę: 

1) terminu realizacji dostawy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu 

w przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, 

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody 

w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

mailto:marczewski@spwsz.szczecin.pl
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działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może 

trwać dłużej niż 30 dni; 

2) modelu oferowanego Sprzętu lub jego elementu w przypadku zastąpienia go innym modelem pod 

warunkiem, że charakteryzuje się on parametrami co najmniej takimi jak model pierwotnie oferowany 

lub został udoskonalony lub dodatkowo wyposażony, z zastrzeżeniem niezmienności wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

3) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron w 

formie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2165 ze zm.). 

4. Nie stanowią zmiany niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zmiany: 

 danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną niniejszej umowy, w szczególności zmiana 

numeru rachunku bankowego; 

 danych teleadresowych;  

 danych rejestrowych; 

  osób upoważnionych wskazanych w niniejszej umowie; 

 będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy. 

 

§ 10 

PODWYKONAWCY 

 
1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza podwykonawcom wykonania 

Przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Podwykonawcy, na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu, w wyniku którego zawarto 

niniejszą Umowę, wykonają następujący zakres zamówienia (jeżeli dotyczy - podać nazwę podwykonawcy 

i adresem oraz zakres zamówienia): …….........................................................................................  

3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców. 

4. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymaga wykazania 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powoływał się na zasoby tego podwykonawcy, 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania, w wyniku którego zawarto niniejszą 

umowę. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 4 powyżej, przed 

planowanym rozpoczęciem wykonania zakresu zamówienia wskazanego w ust. 2  powyżej w odniesieniu 

do zmienianego podwykonawcy. Wprowadzenie zmiany wymaga uzyskania uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowiązane są do 

wzajemnego powiadamiania się o zmianie ich danych wskazanych w komparycji niniejszej umowy, pod 

rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe dane za skutecznie doręczoną. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy, 

a także przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 
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4. Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, strony 

zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i poszanowaniu słusznego interesu 

drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, strony poddadzą spór 

pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi 

powszechnemu. 

5. Wszelkie kwoty, które na podstawie postanowień niniejszej umowy Wykonawca powinien zwrócić 

Zamawiającemu mogą być kompensowane z wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

niniejszym zgodę. 

6. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania poufności i tajemnicy zawodowej przez cały 

okres obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres gwarancji a także po ich zakończeniu. 

8. Wykonawca powstrzyma się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywania niniejszej 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, 

stanowią integralną część niniejszej umowy.  

10. Niniejsza umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz 

otrzymuje Wykonawca, a 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający.  

 
           Wykonawca                                   Zamawiający 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) 
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy i asortymentowo-cenowy  (Załącznik nr 2 i 2A do SIWZ)  
 
 


