UMOWA Nr PW/…/2020
zawarta w dniu [...] w …… pomiędzy:
reprezentowaną przez:
[…]
[…]
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […],
reprezentowaną przez:
[…]
[…]
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
§1
Definicje
1. Umowa – niniejsza umowa z wszystkimi załącznikami,
2. Przedmiot umowy – dostawa aparatu USG, odpowiadających parametrom określonym
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia/Formularzu asortymentowym
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ,
3. Przedmiot dostawy – aparat USG, odpowiadający parametrom określonym
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia/Formularzu asortymentowym
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ,
4. Docelowe miejsce dostawy - miejsce dostawy, montażu i instalacji przedmiotu
dostawy, określone jako pomieszczenie znajdujące się w siedzibie Zamawiającego,
wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego,
5. Personel medyczny - osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona
jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osobę legitymującą się nabyciem
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie
lub w określonej dziedzinie medycyny,
6. Protokół rozbieżności – protokół rozbieżności asortymentu określający rozbieżności
co do jakości lub zgodności przedmiotu dostawy z umową dotyczący różnic między
materiałami zamówionymi przez Zamawiającego a przedmiotem dostawy
dostarczonym przez Wykonawcę,
7. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1740) - dalej jako KC;
8. Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) - dalej jako PZP;

9. Ustawa o wyrobach medycznych - ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186 z późn. zm.) - dalej jako WMU.
§2
Interpretacje
W umowie oraz w Załącznikach:
1. odniesienia do umowy są odniesieniami do niniejszej umowy,
2. odniesienia do paragrafów, ustępów i załączników są odniesieniami do paragrafów,
ustępów i załączników umowy,
3. załączniki stanowią integralną część umowy,
4. śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych,
5. terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni,
miesięcy, lat kalendarzowych chyba, że umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów
przyjmuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
§3
Przedmiot umowy
1. Przedmiot umowy stanowi dostawa, montaż i uruchomienie aparatu USG w siedzibie
Zamawiającego.
2. W zakres przedmiotu umowy wchodzą także szkolenia personelu medycznego
i technicznego Zamawiającego, w zakresie określonym w umowie oraz świadczenia
gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem dostawy, określone w umowie, oraz
dwukrotne szkolenie wskazanych osób z personelu Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis parametrów, jakim odpowiadać mają wyroby stanowiące przedmiot
dostawy,
zostały
określone
w
Szczegółowym
opisie
przedmiotu
zamówienia/Formularzu asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
§4
Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy, jest fabrycznie nowy, nieużywany,
kompletny, o najwyższym standardzie, zarówno pod względem jakości, jak
i funkcjonalności, a także wolny od wad prawnych i fizycznych, oraz że spełnia
wymagania Zamawiającego określone w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia/Formularzu asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot dostawy w dniu złożenia oferty nie był
przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
3. Wykonawca oświadcza, iż sprzęt będący przedmiotem dostawy, stanowi wyrób
medyczny i jest dopuszczony do obrotu i używania oraz spełnia wymogi określone

w WMU i innych obowiązujących przepisach, a także posiada odpowiednie certyfikaty,
deklaracje zgodności lub świadectwa.
4. Wykonawca zobowiązuje się wraz z przedmiotem dostawy przekazać wszelkie
wymagane prawem dokumenty, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty i inne
zaświadczenia dotyczące realizacji przedmiotu dostawy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich starań zmierzających do
uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających
dostarczane wyroby do obrotu i stosowania na cały okres trwania udzielonej przez
Wykonawcę gwarancji, o której mowa w § 11 niniejszej umowy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność majątkową za wszelkie szkody powstałe z winy
Wykonawcy, w związku z realizacją niniejszej umowy, do pełnej wysokości szkody.
§5
Termin realizacji umowy
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania
umowy.
2. Strony oświadczają, iż protokolarny odbiór wszystkich elementów składających się na
przedmiot umowy, z zastrzeżeniem usług serwisowych i gwarancyjnych, stanowi
dowód wykonania umowy.
3. Za dzień wykonania umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem usług serwisowych i gwarancyjnych
określonych w Umowie.
§6
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany:
1. wskazać Wykonawcy miejsce docelowej dostawy materiałów stanowiących przedmiot
dostawy,
2. zapewnić Wykonawcy dostęp do docelowego miejsca dostawy w czasie ustalonym
uprzednio przez Strony umowy w celu realizacji obowiązków związanych
z dostarczeniem Zamawiającemu przedmiotu dostawy,
3. wyznaczyć osoby do kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją niniejszej
Umowy będzie Grzegorz Kołatka,
4. niezwłocznie poinformować Wykonawcę o stwierdzonych usterkach lub wadach
w przedmiocie postawy lub o rozbieżnościach co do jakości lub zgodności przedmiotu
dostawy z umową.

§7
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest:
a) terminowo dostarczyć sprzęt stanowiący przedmiot dostawy do siedziby
Zamawiającego, w sposób należycie zapakowany i oznaczony, nie pozostawiający
wątpliwości co do źródła ich pochodzenia oraz jakości, zgodnie z zamówieniem
złożonym przez Zamawiającego,
b) dokonać rozładunku przedmiotu dostawy w docelowym miejscu dostawy
wskazanym przez Zamawiającego oraz montażu i uruchomienia, a także
przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w § 12 niniejszej umowy,
c) przekazać wszelkie odpowiednie i kompletne dokumenty, obejmujące
w szczególności dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu dostawy,
jego elementów lub wyposażenia do obrotu i używania,
d) niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających
wpływ na terminowe realizowanie przedmiotu umowy,
e) usuwać w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterki oraz wady
materiałów stanowiących przedmiot dostawy,
f) niezwłoczne informować Zamawiającego o każdej zmianie danych zawartych
w dokumentach złożonych do niniejszej umowy.
§8
Wynagrodzenie
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w łącznej kwocie ……………... PLN (słownie:
……………………………………..), zgodne z ceną podaną w formularzu ofertowym.
2. Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 umowy zostanie powiększone o należny podatek
VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
3. Stawka obowiązującego podatku VAT wynosi … %.
4. Wynagrodzenie określone w umowie jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały
okres realizacji umowy, z wyjątkiem szczegółowo określonych w umowie odstępstw
od tej reguły.
5. Wynagrodzenie określone w umowie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego zrealizowania umowy, w tym
w szczególności koszty dostawy, transportu, montażu, szkolenia i koszty ubezpieczenia
przedmiotu umowy w transporcie.
6. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1
Umowy nawet, jeżeli w chwili zawarcia Umowy nie przewidział wszystkich kosztów
niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

§9
Warunki płatności
1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 umowy nastąpi, na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 5 dnia od dnia dokonania odbioru
końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy,
podpisanymi przez Strony, z zastrzeżeniem usług serwisowych i gwarancyjnych.
2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał faktury VAT wraz z załączonym
i podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Faktura VAT powinna posiadać adnotację powołującą się na niniejszą umowę.
3. Kwota faktury VAT musi być zgodna z ceną określoną w formularzu ofertowym.
4. Faktura VAT niezgodna z postanowieniami § 9 ust. 1, 2 lub 3 umowy nie zostanie
przez Zamawiającego przyjęta lub zostanie odesłana Wykonawcy, bez akceptacji, do
uzupełnienia.
5. Należności z tytułu wynagrodzenia Zamawiający uiści na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania przez Zamawiającego
faktury VAT wystawionej zgodnej z postanowieniami § 9 umowy. Dniem zapłaty jest
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 10
Dostawa i odbiór przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu i uruchomienia przedmiotu
dostawy w docelowym miejscu dostawy.
3. W dniu dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu dostawy Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć Panu Grzegorzowi Kołatce lub osobie przez niego
upoważnionej wymaganą dokumentację techniczną i serwisową przedmiotu dostawy,
karty gwarancyjne, certyfikaty, paszporty techniczne oraz instrukcję obsługi w języku
polskim.
4. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli:
a) jakikolwiek element przedmiotu dostawy lub jego wyposażenia nie będzie
oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) Wykonawca odmówi rozładunku, złożenia, dostawy, montażu lub uruchomienia
przedmiotu dostawy w docelowym miejscu dostawy,
c) jakikolwiek element przedmiotu dostawy lub jego wyposażenia nie będzie posiadał
wymaganej, kompletnej dokumentacji, obejmującej w szczególności dokumenty
potwierdzające dopuszczenie przedmiotu dostawy, jego elementów lub
wyposażenia do obrotu i używania.
5. Do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Wykonawca ponosi
ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy. Zamawiający nie odpowiada za

jakiekolwiek szkody powstałe w tym okresie w związku ze złożeniem przedmiotu
dostawy, jego elementów lub wyposażenia do depozytu u Zamawiającego lub
pozostawieniem w pomieszczeniach Zamawiającego.
6. Po dostarczeniu, montażu i uruchomieniu przedmiotu dostawy Wykonawca zgłosi
Panu Grzegorzowi Kołatce gotowość do odbioru przedmiotu dostawy.
7. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu dostawy jest protokół odbioru końcowego.
8. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony przez strony.
9. W razie rozbieżności co do jakości przedmiotu dostawy lub jego zgodności z umową
Strony sporządzą protokół rozbieżności sprzętu (dalej „protokół rozbieżności”),
10. W przypadku, jeżeli przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego przystąpią do
odbioru końcowego, a po stwierdzeniu wad lub zastrzeżeń, bez uzasadnionego
powodu nie podpiszą protokołu rozbieżności, Zamawiającemu przysługuje
uprawnienie do jednostronnego podpisania protokołu rozbieżności.
11. W przypadku podpisania protokołu rozbieżności Wykonawca przystąpi do usunięcia
na własny koszt określonych w protokole rozbieżności wad i zastrzeżeń. Po
wykonaniu tych prac procedura odbioru przewidziana w niniejszym paragrafie
zostanie powtórzona.
12. W przypadku dalszego stwierdzenia rozbieżności lub wad przedmiotu dostawy, po
wcześniejszym dwukrotnym podpisaniu protokołu rozbieżności, Zamawiający ma
prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Prawo
odstąpienia od umowy powinno zostać wykonane w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia się o wystąpieniu przesłanki do odstąpienia od umowy.
§ 11
Gwarancja i serwis

1. W ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu ….….
miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot dostawy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony protokołu
odbioru końcowego.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
a) do dokonania bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub
awarii przedmiotu dostawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania
zgłoszenia przez Zamawiającego,
b) dokonania bezpłatnej wymiany na nowy przedmiot dostawy, jego element lub
wyposażenie, które pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw nadal
wykazuje wady lub nie osiąga wymaganych parametrów użytkowych. Wymiana
przedmiotu dostawy na nowy, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dokonania
zgłoszenia przez Zamawiającego.

c) dostarczenia i montażu bezpłatnie, do siedziby Zamawiającego urządzenia
zastępczego, o takich samych parametrach użytkowych jak przedmiot dostawy,
w przypadku wady lub awarii uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu
dostawy lub w przypadku gdy czas naprawy przedmiotu dostawy przekracza
5 dni roboczych. Dostarczenie i montaż urządzenia zastępczego, jego elementu
lub wyposażenia nastąpi w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia żądania przez
Zamawiającego.
d) dokonania bezpłatnego przeglądu przedmiotu dostawy zgodnie z zaleceniami
i w terminach określonych przez producenta przedmiotu dostawy, nie rzadziej
jednak niż raz w roku,
e) dokonania bezpłatnego przeglądu przedmiotu dostawy, w ostatnim tygodniu
okresu obowiązywania gwarancji, polegającego na bezpłatnej regulacji
i konserwacji, a także bezpłatnej wymianie wyeksploatowanych elementów lub
podzespołów.
4. Wszelkie koszty związane z naprawami serwisowymi lub gwarancyjnymi
wykonanymi lub zgłoszonymi w okresie trwania gwarancji, w tym koszty
dostarczenia i wymiany przedmiotu dostawy, jego elementów lub wyposażenia
ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego do przeprowadzenia na
własny koszt, w siedzibie Zamawiającego, w okresie gwarancji, dodatkowo, dwóch
szkoleń personelu Zamawiającego. Termin dodatkowych szkoleń zostanie ustalony
przez Strony.
6. Wykonawca w razie potrzeby, na podstawie odrębnej umowy, zapewni
Zamawiającemu serwis pogwarancyjny sprzętu, przez okres 8 lat od dnia
zakończenia okresu gwarancyjnego.
7. Po upływie okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży
Zamawiającemu, w razie potrzeby, części zamiennych dla dostarczonego przedmiotu
dostawy bez jednoczesnego świadczenia usług serwisowych.
8. W okresie gwarancji Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu
tylko wówczas, gdy zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego okazało się
bezzasadne.
9. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w § 11
ust. 3a), 3b) lub 3c) umowy, w tym niedotrzymania zastrzeżonych terminów
umownych Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania napraw innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy. Prawo odstąpienia od umowy powinno zostać wykonane
w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o wystąpieniu przesłanki do odstąpienia
od umowy.

§ 12
Szkolenia
1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach otrzymanego wynagrodzenia do
przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkoleń dla personelu medycznego
i technicznego Zamawiającego w zakresie działania, obsługi, diagnostyki oraz
podstawowej konserwacji sprzętu.
2. Szkolenie personelu zostanie przeprowadzone w terminach każdorazowo
uzgodnionych przez Strony, lecz nie później niż przed upływem terminu określonego
w § 5 ust 1 umowy.
3. Potwierdzeniem wykonania usługi szkolenia personelu jest protokół odbioru
końcowego.
§ 13
Licencja
W ramach wynagrodzenia określonego umową Wykonawca udziela Zamawiającemu
niewyłącznej, bezterminowej licencji na korzystanie z oprogramowania niezbędnego do
korzystania i obsługi Sprzętu.
§ 14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
a) w razie zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania umowy
określonego w § 5 ust 1 umowy – kara umowna w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki,
b) w razie zwłoki w dotrzymaniu terminu usunięcia wady lub awarii przedmiotu
dostawy, wymiany na nowy lub dostarczenia urządzenia zastępczego w stosunku
do terminów określonych w § 11 ust. 3a), 3b) lub 3c) umowy – kara umowna
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 umowy, za
każdy dzień zwłoki,
c) w razie zwłoki w dokonaniu bezpłatnych przeglądów serwisowych w terminach
określonych w umowie kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 8 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki,
d) w razie odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 8 ust. 3 umowy.
2. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej z terminem płatności
wynoszącym 7 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na
potrącenie kary umownej z przysługujących mu od Zamawiającego wierzytelności.

3. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w zakresie przewyższającym wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary
umownej również w przypadku, gdy podstawy do jej naliczenia zaistniały w czasie
obowiązywania niniejszej Umowy, a ujawniły się po jej wygaśnięciu.
5. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej
w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego – kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 8 ust. 3 umowy.
§ 15
Siła wyższa
1. Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub
mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, a pozostają
poza kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub, które choć
przewidywalne były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Strony wszelkich
uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia takich wydarzeń.
2. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu
przez jedną ze Stron całości lub części swych zobowiązań, Strona ta będzie z nich
zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania
nie jest możliwa, jednakże pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej
Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia.
3. W przypadku niemożliwości realizacji umowy w terminie z powodu siły wyższej,
każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od umowy.
4. Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub
okoliczności wymienionych poniżej:
 wojnę, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazję,
działania nieprzyjaciół zewnętrznych,
 bunt, akt terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy,
wojnę domową,
 amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub
skażenie radioaktywne,
 zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż
personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców,
 katastrofy żywiołowe takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny, działania
wulkaniczne, powodzie,
 epidemie.

5. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają niniejszą umowę w czasie trwania epidemii
COVID-19 i w związku z tym, nie będą powoływać się na tę epidemię jako stan siły
wyższej, mający wpływ na wykonanie umowy.
§ 16
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą
umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu wykonania
zamówienia w następujących przypadkach:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących
niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
b) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
c) przerwa w realizacji powstała z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
d) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu
najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem,

wyboru

e) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny,
f)

zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

g) wystąpienie siły wyższej,
h) zmiana parametrów przedmiotu zamówienia,
i)

przeszkody i trudności formalno-prawne,

j)

zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
§ 17
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn
wskazanych w niniejszej umowie lub w następujących przypadkach:
a) w razie zaistnienia istotnej okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy
w całości lub w części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze jej wykonywanie może zagrozić

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy,
b) w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy lub
nie realizuje przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie. W takim
przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia,
c) w przypadku gdy dostarczony przedmiotu dostawy nie odpowiada opisowi
i parametrom wskazanym przez Zamawiającego. W takim przypadku
Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.
2. Odstąpienie od umowy powinno być złożone w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o wystąpieniu przesłanki do
odstąpienia od umowy.
§ 18
Przeniesienie praw i obowiązków
1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji praw
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inny podmiot.
2. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. od 509 do 518 Kodeksu
cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej czynności.
3. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności wynikające
z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego
w przepisach art. od 876 do 887 Kodeksu cywilnego, ani jakiejkolwiek innej umowy
zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej
umowy.
4. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty
trzecie umowy faktoringu, umowy gwarancyjnej, umowy zarządu wierzytelnością,
umowa inkasa, umowy przekazu świadczenia w rozumieniu art. 9211 - 9215 Kodeksu
cywilnego.
5. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty
trzecie
wszelkich
czynności
faktycznych
lub
prawnych
związanych
z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 19
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Uzupełnienie lub zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
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