
Załącznik nr 3 

Numer sprawy: ZO 10/21                                                               

UMOWA DOSTAWY  nr ZO 10/21

Zawarta w dniu …...............2021 r. w Grajewie pomiędzy: 

Szpitalem Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie
ul. Konstytucji 3 Maja 34
19-200 Grajewo
NIP: 719-13-61-728
REGON: 450666822

reprezentowanym przez: Dyrektora – lek. med. Sebastiana Wysockiego
zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”

a Wykonawcą, wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego :
…...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
NIP: ….................................
REGON: ….........................

reprezentowaną przez:
1. .….....……………………………………………….....................................................................................
2. …...........…………………………………………………………………………………….............................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  na  rzecz  Zamawiającego  zamówienie  polegające  na
DOSTAWIE sprzętu medycznego  zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w załączniku Nr 1
do niniejszej Umowy, objęty ofertą złożoną w oparciu o postanowienia Zapytania ofertowego (dalej
„ZO”).

2. Oferta  Wykonawcy  została  wybrana  przez  Zamawiającego  jako  najkorzystniejsza  w  wyniku
postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  zapytania  ofertowego,  oznaczenie
sprawy ZO 10/21.

3. Wykonawca  potwierdza,  iż  przed  podpisaniem  niniejszej  Umowy,  przy  zachowaniu  należytej
staranności  zapoznał  się z  całą  Dokumentacją  załączoną do niniejszej  Umowy,   a  także poznał
istniejący stan faktyczny. 

4. Wykonawca jest  zobowiązany,  za  wynagrodzeniem określonym w § 5,  do wykonania  z  należytą
starannością wszelkich  świadczeń i  czynności  niezbędnych dla zrealizowania  przedmiotu Umowy
oraz  przekazania  Zamawiającemu wskazanego  sprzętu  medycznego  do  Pracowni  Endoskopii
Szpitala Ogólnego w Grajewie.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  Umowy  w  terminach  wskazanych  w  złożonej
w postępowaniu ofercie. 

6. Wykonawca  potwierdza,  iż  przed  podpisaniem  niniejszej  Umowy,  przy  zachowaniu  należytej
staranności,  miał  możliwość  zweryfikowania  udostępnionych  przez  Zamawiającego  danych,
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dokumentów oraz  innych  informacji  przedstawianych  przez  Zamawiającego,  mających  wpływ  na
wykonanie przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  wiedzę  i  doświadczenie  wymagane  do realizacji  przedmiotu
Umowy.

8. Wykonawca oświadcza, że:
1) podmiot  trzeci  -  …………………………….,  na  zasoby  którego  w  zakresie  wiedzy  i/lub

doświadczenia  Wykonawca  powoływał  się  składając  ofertę  celem  wykazania  spełniania
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował
przedmiot Umowy w zakresie: …………………….  

W  przypadku  zaprzestania  wykonywania  Umowy  przez  w/w  podmioty  trzecie  z  jakichkolwiek
przyczyn,  Wykonawca będzie  zobowiązany do zastąpienia tych podmiotów/tego podmiotu innymi
podmiotami, posiadającymi zasoby co najmniej  takie jak te, które stanowiły  podstawę wykazania
spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego/podmiotów trzecich, po uprzednim uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiającego1.

9. Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  odpowiednimi  środkami  finansowymi  umożliwiającymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zapewnia,  że podmiot trzeci ……………………………. na zasoby którego w zakresie
zasobów  finansowych  Wykonawca  powoływał  się  składając  ofertę,  będzie  ponosił  wraz
z  Wykonawcą  solidarną  odpowiedzialność  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  i  w  przypadku
zaprzestania  wykonywania  Umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn  niewypłacalności  będzie
zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy.
Wzajemne  rozliczenia  Wykonawcy  i  w/w  podmiotu  trzeciego  z  tego  tytułu  nie  obciążają
Zamawiającego2. 

§ 2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1, ustala się na dzień zawarcia
Umowy. 

2. Przedmiot Umowy wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszelkich dokumentów wymaganych dla
dostarczanego  sprzętu,  dokumentów  gwarancyjnych,  pierwszego  uruchomienia  sprzętu  oraz
przeszkolenia pracowników Zamawiającego  zostanie wykonany w terminie 14 dni roboczych od
dnia podpisania Umowy.

3. Za  termin  zakończenia  wykonywania  przedmiotowego  zamówienia  uważa  się  datę  podpisania
ostatniego protokołu odbioru.

4. W każdym  przypadku  wstrzymania  przez  Zamawiającego  czynności  odbioru  sprzętu,  zwłaszcza
z uwagi na stwierdzone braki w wykonaniu pełnego zakresu świadczenia przez Wykonawcę lub
nieprzekazania  wszystkich  wymaganych  dokumentów,  za  termin  zakończenia  wykonywania
przedmiotu  zamówienia,  uważać  się  będzie  datę  zakończenia  wznowionych  czynności  odbioru,
które zakończone zostaną podpisaniem protokół odbioru.

5. Wykonawca będzie mógł realizować poszczególne dostawy przed upływem terminu wskazanego
w ofercie, pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiającym terminu dostarczenia sprzętu, dokonanym
co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed planowana dostawą. 

6. Realizacji  dostaw w sposób wskazany w ust.6 nie musi skutkować przyspieszeniem płatności za
wykonane dostawy.  

 
§ 3

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1Jeżeli dotyczy
2Jeżeli dotyczy
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1. Zamawiający ustanawia p. ………………………………………………….., jako osobę uprawniona do
bieżących  kontaktów  z  Wykonawców.  Telefon  :  ……………………………………….  E-mail:
………………………………………………….

2. Wykonawca  ustanawia  p.  …………………………………………………………………… ,  jako  osobę
uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym. Telefon ………………………………………………. E-mail
……………………………………………………..

3. Komunikowanie  się  Stron następować  będzie  droga  telefoniczną  albo  za pośrednictwem  poczty
elektronicznej.

4. W każdej  sytuacji,  gdy którakolwiek  ze Stron uzna za właściwe,  komunikacja  może następować
w formie pisemnej, z zachowaniem właściwej staranności dla potwierdzenia terminów dostarczenia
(doręczenia) pism.   
 

§ 4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszystkie
świadczenia oraz  jest zobowiązany, w ramach umowy, zapewnić we własnym zakresie wszystkie
osoby, które będą uczestniczyć w realizacji Umowy.

2. Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  realizacja  dostaw,  pierwszym  uruchomieniem
sprzętu  oraz  szkoleniem  pracowników  Zamawiającego  w  zakresie  właściwego  użytkowania
dostarczonego sprzętu. 

§ 5
WYNAGRODZENIE

1. Z tytułu  należytego  wykonania  przedmiotu  Umowy,  o  którym mowa w  § 1,  Zamawiający  zapłaci
Wykonawcy  wynagrodzenie  umowne  ustalone  na  kwotę:…………………………………………… zł
bez  VAT  (słownie:……………………………………….),  powiększoną  o  podatek  VAT w  kwocie
…………………………….. zł (słownie:……………………………………………………….),  co  stanowi
kwotę  ………………………………………………………………………………..  zł łącznie z  VAT
(słownie:……………………………………………………………..).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1  obejmować będzie także  wszystkie koszty pośrednio związane
z  realizacją  Przedmiotu  Umowy,  w  szczególności  zaś  świadczenia  komplementarnie  związane
z  realizacją  Przedmiotu  Umowy.  Wynagrodzenie  uwzględnia  wszystkie  obowiązujące  w  Polsce
podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem Umowy. 

3. Wykonawca  zapewnia,  że  podstawą  dokonanej  kalkulacji  wynagrodzenia  było  m.in.  ustalenie
zakresu rzeczowego i wymaganych warunków świadczenia. 

4. Wykonawca  oświadcza,  że  jeżeli  w  swych  kalkulacjach  cenowych  nie  przewidział  wykonania
jakichkolwiek  świadczeń,  bez  których  przedmiot  Umowy  nie  spełniałby  wymagań  wynikających
z niniejszej Umowy, to wykona takie świadczenia na własny koszt. 

§ 6
ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

1. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem
na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  podany  na  fakturze  ujawniony  w  Wykazie  podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury. Zmiana numeru
rachunku  bankowego  nie  wymaga  aneksu  do  umowy  z  zastrzeżeniem,  że  rachunek  bankowy
Wykonawcy, na który dokonywana będzie płatność, musi być w chwili jej dokonywania ujawniony w
ww. wykazie.
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2. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur  - Numer Identyfikacji Podatkowej
( NIP)  ______ oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.

§ 7
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonane dostawy podlegać będą odbiorom. 
2. Po  dokonaniu  dostawy,  w  terminie  uzgodnionym  z  Zamawiający,  dokonaniu  pierwszego

uruchomienia  dostarczonego  sprzętu,  przeszkoleniu  pracowników  Zamawiającego  w  zakresie
obsługi  i  eksploatacji  oraz  przekazaniu  wszystkich  wymaganych  dokumentów  dotyczących
przekazywanego  Zamawiającemu  sprzętu,  zostanie  podpisany  przez  Zamawiającego  protokół
odbioru, stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

3. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru, jeżeli ujawni się, iż Wykonawca nie wykonał
przedmiotu Umowy w sposób określony w dokumentach postępowania oraz w ofercie Wykonawcy
lub nie przedstawił wymaganych dokumentów.

4. Jeżeli  w trakcie  odbioru  zostaną stwierdzone  wady dostarczonego sprzętu  Zamawiający  zażąda
dostawy sprzętu wolnego od wad.  

5. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust.4 termin dostawy sprzętu wolnego od wad
wyznaczy Zamawiający. Powyższa sytuacja nie będzie stanowiła podstawy do zmiany umownego
terminu dostawy.

6. Nie później niż 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi Zamawiający wyznaczy datę odbioru
ostatecznego i powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej.

§ 8
RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  względem  Zamawiającego  z  tytułu  rękojmi  za  wady
przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, a przy dokonywaniu odbioru
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji:

Lp
. Okres udzielonej gwarancji

1
_ _ miesięcy

2
_ _ miesięcy

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym powyżej,
jeżeli dokona reklamacji wady przed upływem tego terminu. 

3. Wykonawca, udzielając powyższych gwarancji, zobowiązuje się – wraz z przekazywaniem sprzętu
-  przekazać Zamawiającemu wystawione dokumenty udzielenia gwarancji. Warunki udzielenia
gwarancji  będą  stanowić  jednocześnie  kartę  gwarancyjną.  W  przypadku  nie  wydania  kart
gwarancyjnych we  wskazanym  terminie, Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zatrzymania
płatności faktury do czasu otrzymania powyższych dokumentów. W takim przypadku Wykonawcy
nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności.

4. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji,  o której mowa w ust. 2, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych
w niniejszej Umowie.

5. W  celu  uniknięcia  wątpliwości  Strony  potwierdzają,  iż  wynagrodzenie  umowne  obejmuje
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wynagrodzenie  z  tytułu  udzielenia  gwarancji  i  wykonywania  obowiązków  wynikających
z udzielonych gwarancji.

6. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do
dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń
przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową.

7. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od
dnia dokonania odbioru sprzętu przez Zamawiającego i wydania karty gwarancyjnej, o której mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu.

8. W przypadku  gdy wada ujawni  się  w okresie  gwarancji  Wykonawca jest  zobowiązany usunąć
ujawnioną wadę w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej nie dłuższym jednak niż 14 dni od
zawiadomienia  o  wadzie,  przy  czym,  Strony  mogą  odmiennie  ustalić  termin  usunięcia  wady,
stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez Wykonawcę. 

9. Usunięcie  wady nastąpi  albo w siedzibie  Zamawiającego,  chyba  do jej  skutecznego usunięcia
niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od
wad.

10. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty
ewentualnego transportu sprzętu lub jego elementu posiadającego wadę na inne miejsce. 

11. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez  Strony. 
12. W  przypadku  nieprzystąpienia  przez  Wykonawcę  do  usuwania  ujawnionych  wad  w  terminie

(w  szczególności  wynikającym  z  karty  gwarancyjnej  lub  z  ustaleń  Stron),  lub  w  przypadku
konieczności natychmiastowego usunięcia wad  występujących w  sytuacji zagrażającej życiu lub
zdrowiu Zamawiający będzie uprawniony, według swojego wyboru, do usunięcia wad we własnym
zakresie  lub  do  zlecenia  ich  usunięcia  innemu podmiotowi,  a  koszty  z  tym  związane  pokryje
żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. 

13. Dla  wykonywania  uprawnień  z  tytułu  gwarancji  jakości  lub/i  rękojmi  wystarczające  jest
powiadomienie Wykonawcy o wadzie najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji lub/i rękojmi.

14. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, termin gwarancji, w z zakresie usuniętej
wady, biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady.

15. Zamawiający  może  zażądać  usunięcia  wad  w  sposób  przez  siebie  określony,  a  Wykonawca
związany jest żądaniem Zamawiającego, chyba że Wykonawca przedstawi inny sposób usunięcia
wady a Zamawiający przystanie na propozycję rozwiązania.

16. Wykonawca zobowiązuje  się w okresie gwarancji  i  rękojmi  do świadczenia  w pełnym zakresie
serwisu  gwarancyjnego,  w  tym  do  ponoszenia  wszelkich  kosztów  przeglądów  (jeśli  takie  są
wymagane)  i  napraw  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  (dojazdów,  robocizny,  transportu, części
zamiennych itp.).

17. Wykonawca zapewnia dostępność autoryzowanego serwisu w okresie trwania okresu gwarancji
i rękojmi, przy czym czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może być dłuższy niż 72 godziny od
daty zgłoszenia awarii (pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem),  do czasu podjęcia naprawy
gwarancyjnej lub przekazania sprzętu, który uległ awarii  do serwisu, przy czym awaria powinna
być usunięta w możliwie najkrótszym czasie

18. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych, Wykonawca może zostać zobowiązany
do dostarczenia równoważnego sprzętu na okres usuwania awarii. 

19. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów wskazanych w ust.17 i  18 Zamawiający
może  rozpocząć  naliczanie  kar  umownych  określonych  w  umowie. Zamawiający  odstąpi  od
naliczania kary umownej za przekroczenie terminów, jeżeli na czas realizacji usług serwisowych /
naprawy Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze.

20. W przypadku,  gdy Wykonawca nie podejmie  naprawy  ujawnionej  i  zgłoszonej  wady w okresie
gwarancji i rękojmi w terminach wskazanym w ust.  17 i  18, wówczas Zamawiający ma prawo do
powierzenia wykonania tych napraw innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie
od uprawnienia naliczenia kary umownej przewidzianej w § 9 ust. 1 pkt 14 umowy.

21. W  okresie  udzielonej  gwarancji  Wykonawca  zapewnia  możliwość  zgłaszania  awarii  lub  wady
sprzętu  24 godz/dobę przez 7 dni w tygodniu. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostępność
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części  zamiennych  i   materiałów  niezbędnych  do  użytkowania  (eksploatacji)  dostarczonego
sprzętu przez okres udzielonej gwarancji.

22. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usunięcia  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  na  własny  koszt
wszystkich  wad,  a  także  po  upływie  tego  okresu,  jeśli  Zamawiający  przed  upływem  terminu
gwarancji tego pisemnie zażąda.

23. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  Zamawiającemu  dokumentu  gwarancyjnego
określającego  uprawnienia  Zamawiającego  w  ramach  gwarancji, na  wykonane  naprawy  na
warunkach nie gorszych niż określone w umowie.

§ 9
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za niedotrzymanie  terminu zakończenia  realizacji  Umowy –  w wysokości  0,2% wynagrodzenia

określonego w § 5 ust. 1 umowy, bez podatku VAT, za każdy dzień zwłoki liczony w stosunku do
terminu  wykonania  zamówienia,  wskazanego  w § 2  ust.  4,  nie  więcej  jednak  niż  10%
wynagrodzenia.

2) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych
przy odbiorze– w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,  Umowy, bez podatku
VAT; nie więcej jednak niż 5 % wynagrodzenia;

3) za każdy dzień zwłoki  w usunięciu wad lub awarii  stwierdzonych w okresie gwarancji  i  rękojmi
licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad  - w wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego
w § 5 ust. 1Umowy   bez podatku VAT, nie więcej jednak niż 5 % wynagrodzenia;  Zamawiający
zrezygnuje z naliczenia kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas
przedłużającej się naprawy. 

4) odstąpienie  od  Umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  –  stanowi  podstawę  do
naliczenia kary w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy bez podatku
VAT,

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca  upoważnia  Zamawiającego  do  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia.

4. W przypadku  braku możliwości  dokonania  potrącenia  w sposób,  o  którym mowa  w ust.  5  kary
umowne  lub  inne  należności  Zamawiającego  wynikające  z  umowy  Wykonawca  ma  obowiązek
zapłacić,  w  terminie  7  dni  licząc  od  daty  doręczenia  noty  księgowej,  przelewem  na  rachunek
bankowy Zamawiającego wskazany w nocie.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminową realizację
ciążących na nim płatności.

§ 10
ZMIANY DO UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem
nieważności.

2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy,  na podstawie której został
wybrany, możliwa jest w szczególności w przypadkach wskazanych przepisem art.144 ustawy Prawo
zamówień  publicznych  oraz  w  sytuacji  zaistnienia  następujących  okoliczności  i  w  zakresie
określonym poniżej:

1) w przypadku wystąpienia takich okoliczności, jak:
a) siła  wyższa  uniemożliwiająca  wykonanie  Przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  Zapytaniem

ofertowym, przez którą,  na potrzeby niniejszej  Umowy rozumieć się zdarzenie zewnętrzne
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o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem
niniejszej Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec
przy zachowaniu należytej staranności. 

b) zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym  wpływ  na
realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron;

c) zaistnienia  przyczyn  niezależnych  od  działania  Stron,  których  przy  zachowaniu  wszelkich
należytych środków, dokumentujących należytą staranność, nie można było uniknąć ani im
zapobiec,  w  szczególności  skorzystanie  ze  środków  ochrony  prawnej  w  postępowaniu
o  zamówienie  publiczne  uniemożliwiające  wykonanie  Umowy  w  terminie  wskazanym
w postępowaniu.

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności możliwa jest w szczególności zmiana terminu
realizacji Umowy.

3. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dokonania  zmian  wynagrodzenia  w  stosunku  do  oferty
Wykonawcy, na podstawie której został wybrany także:
1) w  przypadku  zmiany  stawki  VAT  nastąpi  zmiana  ceny  Umowy  w  stopniu  odpowiadającym

zmianie stawki podatku VAT (+/-);
4. Strona  występująca  o  zmiany  postanowień  niniejszej  Umowy,  zobowiązana  jest  do

udokumentowania  zaistnienia  okoliczności  stanowiących  przesłankę  do  dokonania  wnioskowanej
zmiany. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być złożony na piśmie.

5. W przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na realizację Przedmiotu Umowy
ograniczeniu  ulec  może,  bez  żadnych  ujemnych  dla  Zamawiającego  konsekwencji  finansowych,
odpowiednio  zakres  rzeczowy  Przedmiotu  Umowy,  wynagrodzenie  Wykonawcy  oraz  termin
wykonania  Umowy.  Zamiar  ograniczenia  zakresu  rzeczowego  Przedmiotu  Umowy  Zamawiający
przekaże Wykonawcy w formie pisemnej,  w terminie 7 dni,  licząc od dnia powzięcia wiadomości
o ograniczeniu środków finansowych.

§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W  razie  wystąpienia  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  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić  od Umowy w przypadku co najmniej  14-dniowej  zwłoki  Wykonawcy
w realizacji przedmiotu Umowy, pomimo wyznaczenia dodatkowego co najmniej 7-dniowego terminu
i żądać kary umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu
Umowy.

3. Zamawiający ma także prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki
uprawniającej go do odstąpienia, w przypadku:
1) wykreślenia  Wykonawcy  z  właściwego  rejestru  lub  ewidencji  lub  gdy  Wykonawca  staje  się

niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub syndyka masy
upadłościowej,  dokonano  zajęcia  majątku  Wykonawcy  lub  ma  miejsce  jakiekolwiek  inne
zdarzenie,  którego  skutek  może  być  podobny  do  wskazanych  uprzednio,  w  stopniu
uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy;

2) gdy łączna suma naliczonych  kar  umownych  przekroczy  30% wartości  wynagrodzenia  netto,
określonego  w  §  5  ust.  1  Umowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  niezwłocznie  zawiadomić
Zamawiającego,  nie  później  jednak  niż  w terminie  7  dni  roboczych  od  powzięcia  przez
Wykonawcę informacji o zaistnieniu zdarzeń opisanych w pkt 1 niniejszego ustępu, pod groźbą
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odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od  Umowy w całości Zamawiający ma prawo do
zatrzymania wszystkich lub niektórych tylko  dostaw (przydatnych dla Zamawiającego) wykonanych
w  ramach  niniejszej  Umowy  przez  Wykonawcę, za  zapłatą  wynagrodzenia  odpowiadającego
zakresowi  wykonanych  i  zatrzymanych  dostaw,  zgodnie  z  wynagrodzeniem  za  te dostawy  ,  po
potrąceniu kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w
szczególności kar umownych.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy Zamawiający zobowiązany jest do
wypłacenia  Wykonawcy  wynagrodzenia  za  przyjętą  (odebraną)  część  dostaw,  wykonanych
w  ramach  niniejszej  Umowy  przez  Wykonawcę,  zgodnie  z  wynagrodzeniem  za te  dostawy,  po
potrąceniu kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym
w szczególności kar umownych.

4. W  przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  Umowy  w  całości lub  części  Umowy,
w  protokole,   Strony  potwierdzają  świadczenia  wykonane  przez  Wykonawcę  i  odebrane  przez
Zamawiającego  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  Umowy.  Wykonawcy  przysługuje  część
wynagrodzenia za dostawy wykonane i odebrane przez Zamawiającego w kwocie odpowiadającej
wynagrodzeniu za te dostawy – określone w umowie.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne  spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy,  które  nie  zostaną  rozwiązane
polubownie,  Strony  oddadzą  pod  rozstrzygnięcie  sądu  powszechnego  właściwego  dla  siedziby
Zamawiającego.

3. Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach:  trzy  egzemplarze  dla
Zamawiającego  i jeden  egzemplarz  dla  Wykonawcy,  w  tym  jeden  egzemplarz  umowy
Zamawiającego  i  jeden  egzemplarz  umowy  Wykonawcy  zawiera  komplet  załączników.  Umowa
wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Załączniki, stanowiące integralną część Umowy:
1) Oferta Wykonawcy z dnia .........

.

Zamawiający: Wykonawca:
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