
WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu ………………  w Warszawie pomiędzy: 

Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ z siedzibą przy ulicy  

Koszykowej 78, 00-671 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”, wpisanym do Krajo-

wego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000236509, NIP: 1132555793, REGON: 

140130346, reprezentowanym przez:  

……………………………………………..  – ……………………… 

a 

..............................................................,  

zwanym w treści umowy “Wykonawcą”, 

 

w rezultacie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie pu-

bliczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą art. 132 i na-

stępne ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 

1129, z późn. zm.).  

 

§ 1 

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, wydanie oraz przeniesienie na kupującego własności jed-

nej sztuki  fabrycznie nowego pojazdu  marki ……………………. ,/ rok produkcji: 2022 

wraz z jego zabudową stanowiącą Mobilny Punkt Poboru Krwi o parametrach technicznych 

i funkcjonalno-użytkowych szczegółowo opisanych w Arkuszu Asortymentowo – Ceno-

wym stanowiącym załącznik 2 do umowy oraz– zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Wa-

runków Zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

2. Pojazd stanowiący przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, 

w pełni sprawny, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Rzeczypo-

spolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nieobciążony żad-

nymi prawami osób trzecich. Pojazd musi nadawać się do rejestracji na terenie Rzeczypo-

spolitej Polskiej na podstawie dokumentów dostarczonych do Zamawiającego. 

3. Szczegółowe wymagania odnoszące się do przedmiotu umowy określają stosowne zapisy 

załącznika nr 2 do umowy  (Arkusz asortymentowo-cenowy). Wykonawca oświadcza, że 

parametry techniczne oraz wyposażenie będą zgodne z ofertą złożoną w postępowaniu. 

 

§ 2 

WARUNKI WYKONANIA ZABUDOWY 

1. Przed przystąpieniem do prac związanych z zabudową pojazdu Wykonawca zobowiązany 

jest uzgodnić z Zamawiającym szczegóły zabudowy specjalistycznej i uzyskać ich pisemną 

akceptację, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Wykonawcę 

koncepcji lub projektu zabudowy specjalistycznej, o której mowa w ust. 2.  

2. Zamawiający, niezwłocznie, w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Wy-

konawcy koncepcje lub projekt zabudowy specjalistycznej wnętrza pojazdu w tym: 

a. projekt rozmieszczenia stanowisk do pobierania krwi, ich kształt, kolor, funkcjonal-

ność, 

b. projekt mebli i ich rozmieszczenia, 

c. koncepcje układu pomieszczeń we wnętrzu pojazdu, 



d. koncepcję co do zastosowania materiałów wykończeniowych podłogi, ścian, fonitu 

pojazdu,  

e. koncepcje zabudowy specjalistycznych agregatów prądotwórczych, rozdzielni elektrycz-

nych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, rolet zewnętrznych, nagłośnienia pojazdu.  

3. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany jest przygotować i dostarczyć 

Zamawiającemu projekt rozmieszczenia elementów graficznych oznakowania przedmiotu 

umowy w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Wykonawca przed 

przystąpieniem do oznakowania musi uzyskać  od Zamawiającego pisemne zatwierdzenie 

projektu. 

4. W ramach przygotowania projektu rozmieszczenia elementów graficznych: 

a. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym  wygląd i zawartość informacyjną 

projektu graficznego, w tym m.in. kolorystykę, wielkość i rozłożenie liter/grafiki oraz 

uzyskać pisemną akceptację (zatwierdzenie) Zamawiającego w terminie określonym w 

ust. 3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wszystkich uwag zgłaszanych 

przez Zamawiającego , aż do uzyskania jego ostatecznej pisemnej akceptacji. 

b. W przypadku błędów w treści lub logotypach, Wykonawca zobowiązuje się do każdora-

zowego przedstawienia poprawionego projektu, aż do uzyskania pisemnej akceptacji Za-

mawiającego  i zgody na wykonanie. 

c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania drogą elektroniczną bieżących 

zaleceń dla Wykonawcy oraz informacji i materiałów niezbędnych do realizacji przed-

miotu umowy. 

d. Oznakowanie logotypami powinno być dostosowane do materiału na jakim będzie wy-

konane oraz gwarantować czytelność, nieścieralność i trwałość. 

 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI I ODBIORU 

1. Wykonawca po dokonaniu czynności o których mowa w § 2 umowy przeszkoli wskazany 

przez Zamawiającego  personel w zakresie obsługi pojazdu oraz zamontowanych w nim 

urządzeń, co zostanie potwierdzone w protokole szkolenia,  w nieprzekraczalnym terminie 

do …….. . 

2. Przedmiot umowy zostanie odebrany z siedziby Wykonawcy przez przedstawicieli Zama-

wiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania 

przedmiotu umowy. 

3. Za termin realizacji odbioru przedmiotu umowy, uważa się datę podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru przez Strony umowy. Warunkiem podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru jest wykonanie wszystkich czynności, o których mowa w ust. 1. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu 

umowy, dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu, a w szczególności: 

a. książki pojazdu, 

b. wymaganego świadectwa homologacji (oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji dla 

pojazdu bazowego lub oryginał świadectwa homologacji dla typu pojazdu bazowego 

wraz z kopią danych technicznych), 

c. oryginału wyciągu ze świadectwa homologacji pojazdu po zabudowie lub badania tech-

nicznego przeprowadzonego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów po zabudowie, 

d. dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań regulaminu nr 10.4 EKG ONZ (kom-

patybilność elektromagnetyczna), dla wszystkich dodatkowych urządzeń, podzespołów 

elektrycznych  i elektronicznych zamontowanych w ramach zabudowy pojazdu oraz dla 

aktywnych pojemników do przewozu krwi i jej składników, 

e. dokumentacji technicznej zawierającej m.in. schematy instalacji elektrycznych, 



f. instrukcji obsługi pojazdu i zamontowanych urządzeń oraz instalacji, 

g. dokumentów (karty gwarancyjne) określających zasady świadczenia usług przez autory-

zowany serwis w okresie gwarancyjnym, w tym wykazu autoryzowanych serwisów gwa-

rancyjnych; przy czym gwarancja obowiązuje od daty podpisania przez obie Strony bez-

usterkowego protokołu odbioru. 

h. Cała dokumentacja winna być sporządzona w języku polskim. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru  do czasu dostarczenia dokumentów, 

o których mowa w ust. 4. 

6. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpie-

czeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub jego utratą ponosi Wykonawca. 

7. Zamawiający dopuści dwuetapową rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami, czyli dopuści rejestrację pojazdu przez Wykonawcę. W tym przypadku dostarczony 

do Zamawiającego pojazd musi być zarejestrowany jako pojazd specjalistyczny. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zakończe-

niu prac związanych z zabudową i planowanym terminie odbioru przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca umożliwi odbiór przedmiotu umowy w dni robocze, tj. od poniedziałku do 

piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00. 

10. Na 3 dni przed planowanym odbiorem przedmiotu zamówienia Wykonawca powiadomi 

o tym Zamawiającego . 

11. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy Zamawiający 

może: 

a. odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając odpowiedni termin ich usunięcia 

nie przekraczający 7 dni kalendarzowych, 

b. wyrazić zgodę na usunięcie wad w trakcie trwania odbioru. 

12. Pod pojęciem wad rozumie się wykonanie zabudowy niezgodnie z umową lub brak od-

powiednich dokumentów/dokumentacji i/lub niewłaściwe oznakowanie lub dostarczenie po-

jazdu niezgodnego  z opisem przedmiotu zamówienia (parametry). 

13. Jeżeli wady stwierdzone przy odbiorze uniemożliwią użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z 

winy Wykonawcy lub żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wyna-

grodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

14. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, w tym ustalenia co do wad i terminu ich 

usunięcia. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu 

wad oraz do wnioskowania o wyznaczenie terminu ich odbioru. 

16. Decyzję o przerwaniu odbioru z powodu braku gotowości lub występowania wad po-

dejmuje Zamawiający. 

17. Terminy: 

a. zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

b. gwarancji; 

- rozpoczynają bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, z uwzględnie-

niem postanowień ust. 15 i 16. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZENIA 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i § 2, Wykonawca otrzyma wynagro-

dzenie w kwocie brutto (tj. wraz z 23% podatkiem VAT) w wysokości: 

……………………….. zł, (słownie: ………………………………………………… 



złotych 00/100)  netto: ……………………… zł. Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy 

jest oferta cenowa Wykonawcy. Zaplata nastąpi podzieloną płatnością. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty Wyko-

nawcy z dnia ……………………….. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skal-

kulowanie wynagrodzenia  za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie płatności wobec Skarbu Pań-

stwa oraz koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.: 

koszty wyprodukowania, wyposażenia i wykonania zabudowy przedmiotu umowy, jego 

oznakowania  oraz przeszkolenia wskazanych pracowników z obsługi pojazdu i urządzeń w 

nim zamontowanych, koszty opłat, tj. cło i podatki (w tym podatek akcyzowy oraz od towa-

rów i usług) oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy. 

4. Cena jednostkowa netto przedmiotu umowy, określona w Załączniku nr 1 do umowy, nie 

ulegnie podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy. 

5. Płatność wynagrodzenia nastąpi po odebrani przez Zamawiającego przedmiotu umowy i 

podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przez Strony umowy, w terminie do 30 dni 

od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy, znajdujące się 

na tzw. ”białej liście”. Nr konta: ………………………………………………….  Wyko-

nawca zobowiązany jest do wystawienia faktury niezwłocznie po podpisaniu bezusterko-

wego protokołu odbioru i doręczenia jej Zamawiającego najpóźniej w kolejnym dniu robo-

czym następującym po dniu,  w którym nastąpił odbiór przedmiotu umowy. 

6. Na fakturze Wykonawca winien podać numer umowy oraz stosować nazewnictwo zgodnie 

z zawartą umową. 

7. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty 

i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez Zamawiającego , Wykonawca ma 

prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami. 

9. Wszelkie rozliczenia dokonywane będą w PLN. 

 

§ 5 

GWARANCJA JAKOŚCI/REKLAMACJE 

1. Wykonawca udziela gwarancji, że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z ofertą i opi-

sem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 i 2  do umowy, obowiązującymi 

normami, wolny od wad (fizycznych, a w szczególności konstrukcyjnych, materiałowych, 

wykonawczych i prawnych),  a ponadto spełnia warunki, o których mowa w Prawie o ruchu 

drogowym i aktach wykonawczych,  oraz spełnia wszystkie wymagania i parametry tech-

niczne określone w SWZ i złożonej ofercie. Wykonawca jest odpowiedzialny względem 

Zamawiającego za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw wła-

sności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych 

na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe  i przemysłowe powstające w 

związku z ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przy-

padku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu ww. praw odpowiedzialność i 

wszelkie koszty z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

2. Wykonawca udziela na dostarczone przedmioty zamówienia  umowy następującej gwaran-

cji: 

……. miesięcy – mechanicznej na cały pojazd w tym zabudowę bez limitu. przebiegu w 

kilometrach. 

3. Udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej 

gwarancji. 



4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie ter-

minu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

5. Warunki gwarancji nie mogą być gorsze niż określone w umowie. Zakres i warunki napraw 

gwarancyjnych przedmiotu umowy – poza wynikającymi z umowy oraz załączonego do niej 

opisowi przedmiotu zamówienia  – określi karta gwarancyjna producenta. Przy czym posta-

nowienia umowy mają moc nadrzędną nad zapisami karty gwarancyjnej wydanej przez pro-

ducenta pojazdu/pojemników/urządzeń, w zakresie w jakim przyzna słabszą ochronę Zama-

wiającego.   

6. Szczegółowe warunki gwarancji, serwisu oraz przeglądów gwarancyjnych określone zo-

staną w karcie gwarancyjnej, dostarczonej przez Wykonawcę wraz z przedmiotem umowy i 

stanowią załącznik nr 3 do umowy. 

7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wy-

miany każdego z elementów lub podzespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które ule-

gły uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, materiałowych lub montażowych. 

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych, pełnych  

przeglądów gwarancyjnych pojazdu i zabudowy  wg warunków ustalonych w opisie przed-

miotu zamówienia, warunkach gwarancji pojazdu bazowego i agregatu prądotwórczego i 

obejmujących robociznę, oleje , filtry, płyny, świece, gazy. 

9. W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca lub autoryzowana stacja obsługi, przyj-

mie zgłoszenie naprawy i dokona wymaganej naprawy na koszt Wykonawcy w terminie 

maksymalnie  7 dni kalendarzowych od daty nadania zgłoszenia. Każde wydłużenie czasu 

naprawy gwarancyjnej spowoduje automatyczne przedłużenie okresu gwarancji o czas nie-

sprawności pojazdu.  

10. Za pełną obsługę w zakresie realizacji napraw gwarancyjnych pojazdu bazowego jak i 

jego zabudowy odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

11. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie świadczenia gwarancyjne na zabudowę (w tym 

serwisowe) oraz pogwarancyjne (w tym naprawy i przeglądy) realizowane będą w autory-

zowanych stacjach/ autoryzowanych punktach obsługi znajdujących się w odległości nie 

większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego, a wszystkie świadczenia gwarancyjne na 

pojazd bazowy będą realizowane na terenie miasta Warszawy. 

 

12. Świadczenia gwarancyjne w zakresie: serwisu i naprawy będą realizowane w autoryzo-

wanej stacji obsługi zabudowy pojazdu o nazwie 

……………………………………………………….., ………………….. (adres), zlokali-

zowanej w odległości …………………………………………………. km od siedziby Za-

mawiającego (odległość nie większa niż ….. km). Za pisemną zgodą Zamawiającego, miej-

sce realizacji przedmiotowych świadczeń może ulec zmianie. 

13. W przypadku zmiany miejsca świadczenia obsługi, Wykonawca zobowiązuje się uzy-

skać pisemną akceptację Zamawiającego na nowo wskazane miejsce. Wykonawca zobowią-

zuje się pokryć każdorazowo wszelkie koszty związane z transportem przedmiotu umowy 

do stacji/punktu znajdującej się  w większej odległości od siedziby Zamawiającego niż 

wskazano w ust. 11. 

14. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przedmiotu umowy przez okres. ……. lat.  

 

§ 6 

ROZWIĄZANIE/ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającego przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

a. 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. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

b. ogłoszenia likwidacji Wykonawcy (za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji), 

c. wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, mającej wpływ na realizację 

przedmiotu niniejszej umowy, 

d. dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i 

niedoprowadzenia przedmiotu zamówienia do takiej zgodności w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, 

e. zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia powyżej 10 dni kalendarzowych ponad ter-

min ustalony w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający zastrzega także prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 

przy wystąpieniu następujących okoliczności: 

a. niedotrzymania warunków umowy, 

b. działania na szkodę lub w sposób naruszający interes Zamawiającego, 

c. innego rodzaju rażącego nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, czyniącego 

dalsze jej kontynuowanie bezprzedmiotowym, 

3. Przed wypowiedzeniem umowy, Zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego wezwania 

Wykonawcy  na piśmie, pod rygorem nieważności, do zaprzestania stosowania ww. działań 

w terminie nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych od dnia przesłania wezwania.  

4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podle-

gał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych. 

5. Odstąpienie od umowy/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pi-

semnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z 

podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia / wypowiedzenia /rozwiązania. 

 

§ 7 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wyna-

grodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 w kwocie: …………………….. 

zł (słownie: ……………………………………… 00/100), w formie pieniądza na rachunek 

bankowy .  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykona-

nia lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zwrot wniesionego zabezpieczenia: 

a. 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

b. 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

 

§ 8 

ZMIANY UMOWY 

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia 

zmiany, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1) zmiany nazwy własnej w zakresie wyposażenia/urządzeń – w przypadkach zaprzestania 

produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu lub jego elementu, 

jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej infor-

macji do chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca musi wykazać, iż 



dołożył należytej staranności, aby uzyskać od producenta informację odnośnie kontynuo-

wania lub zaprzestania produkcji oferowanego przez siebie sprzętu i zaoferować w za-

mian przedmiot umowy o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności speł-

niający wszystkie wymagania opisu przedmiotu zamówienia przy niezmienionej cenie;  

2) zmiany elementów przedmiotu zamówienia lub wyposażenia związanej ze zmianami 

technologicznymi mogą zaistnieć w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub 

urządzeń nowszej generacji pozwalających na polepszenie parametrów technicznych lub 

użytkowych lub zmniejszenie kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem przed-

miotu umowy przy niezmienionej cenie, 

3) zmiany sposobu wykonania umowy z uzasadnionych przyczyn technicznych lub funk-

cjonalnych, 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, 

5) zmiany cen – w następujących przypadkach, 

a) zmiany wynikającej ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które pod-

wyższą lub obniżą cenę brutto przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju 

zmian jakie będą miały miejsce, będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem 

ceny jednostkowej brutto przedmiotu zamówienia, 

b) zmiany na korzyść Zamawiającego na skutek udzielonych rabatów, promocji, zmiany 

kursów walutowych, 

6) zmiany danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy). 

2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, w przypadku: 

1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki 

umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego 

skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy, 

2) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących brakiem 

możliwości realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie 

przewidziały przy zawarciu umowy; jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i oko-

liczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek 

ze Stron umowy, 

3) powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażącą 

stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. 

3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy i za zgodą obu Stron, w formie aneksu, do umowy. 

§ 9 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z wyłącznych przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 

w §  4 ust. 1, 

b) niedotrzymania terminu dostawy towaru określonego w § 3 ust. 3- w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) nierozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 9 - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary 

umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie 

zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na 



zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, 

czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość 

poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od dostarczenia dokumentu obciążającego 

karami umownymi drugiej Stronie /nota obciążeniowa/. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy 

lub z wierzytelności należnych Wykonawcy z innych tytułów, w tym innych umów 

zawartych z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem art. 15r1 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). 

6. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego 

powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy 

przez jego podwykonawców lub inne podmioty. 

 

 

§ 10 

DANE OSOBOWE 

1. Strony zgodnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz 

odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu 

o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów robo-

czych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze Strony nie będzie wykorzy-

stywać tych danych w celu innym niż realizacja umowy. 

2. Strony oświadczają, że osoby, o których mowa w ust. 1 dysponują informacjami dotyczą-

cymi przetwarzania ich danych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy. 

3. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących 

Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w 

przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów 

roboczych  oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podsta-

wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem oraz realizacją umowy. Dane 

osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie realizacji umowy oraz w okresie wy-

nikającym z powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym na potrzeby 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu niniejszej umowy. 

4. Osoby wskazane w ust. 3 mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich spro-

stowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu. 

5. Niezależnie o uprawnień wskazanych w ust. 4 powyżej, osoby, będące Stroną niniejszej 

umowy lub reprezentantami Stron lub osoby upoważnione do kontaktów roboczych lub ko-

ordynacji realizacji niniejszej umowy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych w 

związku z realizacją niniejszej umowy narusza przepisy RODO. 

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z zawarciem i realizacją 

niniejszej umowy.  

7. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. 



8. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji mię-

dzynarodowej. 

9. Dane osobowe mogą być udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz 

celu związanym z realizacją umowy. 

10. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę da-

nych osobowych można skontaktować się: 

a. Ze strony Zamawiającego ……………………. ; 

b. Ze strony Wykonawcy ………………………….. ; 

 

§ 11 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonywać będzie przy pomocy podwy-

konawców, zgodnie z zakresem rzeczowym wyszczególnionym w Załączniku nr 3 do 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającego podwykonawców, 

którzy na rzecz Wykonawcy świadczyć będą prace związane z realizacją przedmiotu umowy 

oraz podania firm podwykonawców.  

3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń jakie mogą być 

podnoszone przez podwykonawców względem Zamawiającego w związku z niniejszą 

umową i naprawi wszelkie szkody, jakie Zamawiający poniósł lub może ponieść z tego ty-

tułu.  

6. Wykonawca w szczególności pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Zamawia-

jącego w związku z ochroną przed takimi roszczeniami lub w związku z ich zaspokojeniem 

- bez względu  na ich wysokość. 

 

§ 12 

POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.  z  

2022  r.  poz. 902) która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrze-

żeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, za-

wartych w niniejszej umowie danych go dotyczących, w zakresie obejmującym imiona i 

nazwiska osób realizujących przedmiot zamówienia. 

§ 13 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmia-

nie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizacje 

umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne 

koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

 

 

 

 



§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy stronami w związku z realizacja postano-

wień niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie. 

2. W razie braku możliwości porozumienia się stron, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu 

sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących 

strony ustaw. 

4. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1  oferta cenowa Wykonawcy; 

2) Załącznik nr 2 Arkusz asortymentowo-cenowy; 

3) Załącznik nr 3 karta gwarancyjna 
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