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Projekt Umowy 

 

zawarta w Opolu  w dniu …………….2022r.  pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w 

Opolu, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000001712, Regon 531420768, NIP 754-25-57-814, zwanym dalej 

"Zamawiającym" reprezentowanym przez:  Dyrektora – Pana Marka Staszewskiego 

 

a  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez : 

……………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

  

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – z możliwością 

negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia nr FAZ.2800.62.2022-TP na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710.) o  następującej treści:  

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania jako przedmiot umowy usługę przeglądu i konserwacji aparatury 

medycznej określonej w Załączniku nr 1, na terenie lokalizacji SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, ul. Katowicka 66a. 

2. Szczegółowy zakres umowy, terminy i warunki realizacji określa OPZ, niniejsza Umowa oraz załączniki do niej. 

3. Usługi opisane w ust.1. polegają w szczególności na  wykonywaniu czynności konserwacyjno – przeglądowych, określonych przez 

producenta sprzętu i obejmują w szczególności: sprawdzenie i pomiar parametrów wyjściowych, stanu osprzętu, przewodów i kabli, 

pomiar bezpieczeństwa elektrycznego, usunięcie drobnych usterek, regulacje, usunięcie kurzu, uzupełnienie płynów 

eksploatacyjnych, wymianę filtrów itp., wpis do paszportu technicznego lub wystawienie protokołu przeglądu serwisowego,                             

w przypadku stwierdzenia uszkodzenia  kwalifikacja do naprawy, pozostałe niezbędne czynności wymagane do prawidłowej realizacji 

umowy. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI  

1. Umowę zawiera się na czas określony 12 miesięcy tj. od dnia …………... do dnia …………..  

§ 3 

OBOWIĄZKI I PRAWA STRON  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług stanowiących przedmiot umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy 

technicznej i zachowaniem należytej staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane prawem uprawnienia zezwalające na realizację przedmiotu umowy – przeglądy                      

i konserwacja aparatury medycznej wymienionej w §1, wiedzę oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, na dowód czego zobowiązuje się przedłożyć stosowne dokumenty na każde wezwanie 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz instrukcjami                 

i zaleceniami producenta. 
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4. Wykonawca jest obowiązany do usuwania na swój koszt wszelkich wad i usterek wynikających z nieprawidłowego lub nierzetelnego 

wykonania usługi objętej przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń urządzeń, systemów  i produktów, jakie 

mogą powstać podczas wykonywania usługi. 

6. Wykonawca oświadcza, iż ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe jakie powstaną w związku z realizacją 

przedmiotu umowy określonego w § 1.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy, polisy potwierdzającej zawarcie umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z rozszerzeniem  o wadliwy produkt na zakres 

objęty umową, na kwotę nie mniejszą aniżeli 100.000,00 zł na jedno zdarzenie, którą przedstawi na żądanie Zamawiającego.  

8. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość materiałów zastosowanych dla wykonania przedmiotu  umowy określonego w § 1, zgodnej                 

z jego podstawowymi parametrami technicznymi. Na potwierdzenie spełnienia wymogów technicznych i jakościowych zakupionych 

materiałów, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty. 

9. W przypadku zastosowania materiałów, które nie będą spełniały podstawowych parametrów technicznych Wykonawca na własny 

koszt zobowiązuje się do ich wymiany w terminie 3 dni od dnia dostarczenia wadliwego elementu. 

10. Wykonawca z wykonania czynności objętych umową każdorazowo sporządzi i przedłoży Zamawiającemu „protokół z przeglądu 

serwisowego”. 

11. Zamawiający może zlecić Wykonawcy usunięcie awarii lub naprawę sprzętu objętego umową , jeśli awaria lub naprawa nie wynika 

z wadliwej realizacji usług objętych umową, a Wykonawca nie odmówi wykonania takiej naprawy lub usunięcia awarii.  W przypadku 

awarii Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego jej usunięcia przy zachowaniu zasad należytej staranności w terminie do 24  

godzin 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku gdy do naprawy konieczne jest użycie części zamiennych, Wykonawca 

zobowiązany jest do jej wykonania przy zachowaniu zasad należytej staranności w terminie do 5 dni roboczych od dnia akceptacji 

kosztorysu naprawy. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu awarii oraz przedłożenia kosztorysu zużytych części 

zamiennych.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku                  

i przy okazji realizacji niniejszej umowy w trakcie jej trwania jak i po jej zakończeniu.  

13. Wykonawca wyraża zgodę na to, że w każdym przypadku nie wywiązywania się przez niego z postanowień niniejszej umowy                        

z przyczyn od niego zależnych, Zamawiający zachowuje nieodwołalne prawo do zastępczego zlecenia wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy na koszt Wykonawcy, po upłynięciu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie nieprawidłowości. 

Zamawiający obciąży Wykonawcę faktycznymi kosztami jakie poniósł w związku z zastępczym zlecenia wykonania usługi.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, porządku pracy, przepisów bezpieczeństwa pożarowego, regulaminów i ogólnych 

przepisów BHP.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych , do których będzie miał dostęp w związku                    

z realizacją niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku 

oraz RODO. Umowa powierzenia przetwarzania danych stanowi Załącznik do niniejszej umowy.- jeśli dotyczy. 

§ 4 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający umożliwi wykonywanie usługi poprzez zapewnienie warunków pracy w miejscu wykonywania usługi, zgodnych                       

z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. 

3. Zamawiający zapewni przedstawicielom Wykonawcy dostęp do sprzętu  na terenie lokalizacji Zamawiającego gdzie przedmiot 

umowy ma być realizowany.  
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4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na działanie wykonanie przedmiotu niniejszej 

umowy.       

  § 5  

1. Do kontaktów z Wykonawcą, przekazywania uwag i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, ze strony Zamawiającego 

wyznaczony został …………………………………….   tel…………….………………            e-mail …………………………………… 

2. Do kontaktów z Zamawiającym, przekazywania uwag oraz dokonywania uzgodnień w zakresie  wynikającym z realizacji przedmiotu 

umowy, ze strony Wykonawcy wyznaczony został ……………………….  tel…………….………………  

e-mail …………………………………… 

3. Zawiadomienia lub innego rodzaju informacje dopełniające postanowienia Umowy lub z nią związane muszą posiadać formę 

pisemną i być doręczane osobiście, pocztą poleconą lub pocztą elektroniczną w formie dokumentu podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Zawiadomienia i informację muszą być zaadresowane do strony mającej je otrzymać na adres podany 

poniżej.  

Zamawiający: 

 Adres:  ………………………………….. 

 Telefon: ………………………………….. 

 e-mail: ………………………………….. 

Wykonawca: 

Adres: ……………………... 

               Telefon: +48 ………………... 

               Telefon dyżurny czynny 24h: +48 ………………….. 

               e-mail: ………………………………….. 

4. Zmiana adresu wskazanego w tym ustępie nie stanowi zmiany umowy, wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. 

Zmiana taka jest skuteczna od momentu otrzymania informacji przez drugą stronę. 

§ 6 

WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ 
 

1. Strony ustalają wynagrodzenie całkowite z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w wysokości : kwota  netto  ……………... zł 

/ brutto ……………... zł (słownie  ………………………. 00/100).  

2. Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym                    

w szczególności : koszt przeglądu sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta w tym robocizny, dojazdu i materiałów w ramach 

przeglądów , narzuty, koszt reklamacji i  usuwania wad również w okresie gwarancji i rękojmi , ewentualne upusty i pozostałe czynniki 

cenotwórcze oraz podatek VAT z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować w wynagrodzeniu niezbędne koszty jakie związane są z przeglądem sprzętu, o którym 

mowa w § 1, zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta sprzętu objętego przeglądem. Pominięcie jakiejkolwiek pozycji nie 

uprawnia Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.  

4. Dodatkowe usługi polegające na dokonaniu naprawy lub usunięciu awarii, nie objęte szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia a które mogą być zlecone Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia, będą rozliczane osobną fakturą na podstawie 

protokołu awarii lub naprawy,  po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztorysu.  

5. Koszt części zamiennych dla wykonania napraw serwisowych  innych aniżeli objęte kosztami przeglądu zgodnie  z zaleceniami 

producenta objętego przedmiotem umowy, których konieczność zakupu wynikać będzie z protokołu z przeglądu  serwisowego, 
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rozliczone zostaną na podstawie faktur zakupu przedłożonych przez Wykonawcę po wcześniejszym zaakceptowaniu kosztorysu przez 

Zamawiającego. 

6. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia będzie stanowiła faktura wystawiona na podstawie protokołu przeglądu serwisowego lub 

protokołu awarii lub naprawy,  za dany okres rozliczeniowy  potwierdzającego zgodność wykonania prac objętych przedmiotem 

umowy z wymaganiami określonymi niniejszą umową. 

7. Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1  nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze w terminie 60 30 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę. 

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. W przypadku wskazanie przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, 

Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT,                      

a w razie braku takiego rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez 

Wykonawcę dla potrzeb płatności rachunku bankowego ujawnionego w wykazie VAT. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność 

za naruszenie obowiązków w zakresie zasad wystawiania faktur oraz ponosi negatywne konsekwencje w/w naruszeń. 

10. Wykonawca wyśle fakturę VAT na adres Zamawiającego lub za pośrednictwem platformy PEF 
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/. Zamawiający dopuszcza również wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich 
korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany e-mail: 
sekcjatechniczna@onkologia.opole.pl , ze wskazanego adresu poczty e-mail Wykonawcy:________________. 
 

§ 7 PODWYKONAWCY ̽ 

1.Wykonawca wykona prace objęte usługą siłami własnymi oraz przy pomocy Podwykonawców. 

2.Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie przed zamiarem powierzenia usług zgodnie z ust. 3. 

3. Wykonawca zawiadomi pisemnie odpowiednio wcześniej Zamawiającego tj. przed zawarciem  z Podwykonawcami umów                       

o zamiarze powierzenia wykonania części umowy Podwykonawcom. 

4. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przedmiotowego zawiadomienia nie wniesie na piśmie sprzeciwu, 

uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umów z zaproponowanymi Podwykonawcami. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca prześle kopię projektu umowy lub kopie zawartych z Podwykonawcami umów. 

6. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego Podwykonawcy tak, jak za własne działania. 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom bez zgody Zamawiającego. 

7.Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,                

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania                            

o udzielenie zamówienia.  

8. Podwykonawca odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

9. Dopuszczenie przez Wykonawcę do realizacji usług przewidzianych w niniejszej umowie Podwykonawców bez wymaganej zgody 

Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do nałożenia na Wykonawcę kary umownej określonej w § 10. 

10. Wykonawca w celu udokumentowania terminowych rozliczeń z Podwykonawcami, zobowiązany jest dołączyć Zamawiającemu 

wraz z fakturą informację o braku zadłużenia wobec Podwykonawców oraz dołączyć oryginały ich oświadczeń o nie zaleganiu 

Wykonawcy z wymagalnymi dla nich płatnościami za wykonanie usług opisanych w umowie. 

11. Niedostarczenie powyższych oświadczeń może spowodować wstrzymanie przez Zamawiającego płatności faktury Wykonawcy, 

które nie będzie uważane za opóźnienie w płatności, ani nienależyte wykonanie umowy przez Zamawiającego. 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
mailto:sekcjatechniczna@onkologia.opole.pl
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12. Jeżeli wynagrodzenie Podwykonawcy stało się wymagalne od Wykonawcy i nie zostało zaspokojone, a Podwykonawca zgłosi się               

z żądaniem zapłaty do Zamawiającego, Zamawiający po wysłuchaniu opinii Wykonawcy może dokonać zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy bezpośrednio na jego konto. 

13. Płatność taka może nastąpić tylko na podstawie przedłożonych przez Podwykonawcę dokumentów, w tym faktur wraz 

zatwierdzonymi przez Wykonawcę protokołami z realizacji usług wykonanych przez Podwykonawcę. 

14. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy powoduje automatyczne zmniejszenie łącznego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za realizację niniejszej umowy. 

15.Przepisy niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Podwykonawców niezgłoszonych przez Wykonawcę. 

16. Przepisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie do dalszych podwykonawców z zastrzeżeniem ust. 15. 

 

§ 8 

                                                              OBOWIĄZKI  WYKONAWCY  DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW 

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób  wykonujących czynności 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a spełniających przesłanki wynikające z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 – Kodeks pracy, przez cały okres jego trwania, za wyjątkiem sytuacji, gdy prace te będą wykonywane przez dane osoby                        

w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. 

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, 

Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu oświadczenia Pracowników wykonujących przedmiot umowy (zatrudnionych na 

zasadach o których mowa w ust.1), iż są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy oraz wydruk raportu miesięcznego ubezpieczenia           

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS RMUA).  W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tego pracownika 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami. 

3. Zakres czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, przez cały okres jego trwania, który będzie 

wykonywany przez osoby zatrudnione na warunkach określonych w  ust.1 został wskazany  w Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób  wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia przez cały okres jego trwania – Załącznik nr 8 do SWZ. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w  ust.1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej  w wysokości określonej w § 10. ust. 1 pkt 1.6  

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w  ust.1 czynności. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy oraz za ich 

bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy osoby realizujące przedmiot umowy 

zostaną przeszkolone w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.  

8. Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, że osoby realizujące umowę będą posiadały aktualne badania lekarskie, niezbędne do 

wykonania powierzonych im obowiązków. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom realizującym umowę odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków 

ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP, w tym wymagane w związku z epidemią  COVID-19. 
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10. W przypadku zmiany osoby biorącej udział w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż 

osoba ta spełnia wymagania określone niniejszą umową. 

11. Wykonawca uzyska zgody osób realizujących umowę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją przedmiotu 

umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 9 

REKLAMACJE, RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy i niezgodny z umową  do usunięcia 

wad, awarii i usterek powstałych w związku z tym na zgodne z umową oraz wolne od wad, na koszt własny w terminie do ….. dni od 

dnia powiadomienia go o tym fakcie.  

2. W przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w wyżej określonym terminie lub ponownego wykonania przedmiotu 

umowy w sposób wadliwy czy niezgodny z umową, Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić 

ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający obciąży Wykonawcę całkowitymi kosztami zastępczego 

zlecenia usługi . Nadto Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy, a  odstąpienie to traktowane będzie jako 

zawinione przez Wykonawcę.  Powyższe nie pozbawia Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych. 

3. Wykonawca udziela na  prace objęte przedmiotem niniejszej umowy gwarancji na okres nie krótszy niż ……… miesięcy. 

4. Wykonawca udziela gwarancji na materiały wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy na okres odpowiadający gwarancji 

producenta nie krócej  niż 12 miesięcy. 

5. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu przeglądu serwisowego lub protokołu awarii 

lub naprawy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Okres ten podlega przedłużeniu o czas obejmujący konieczne czynności jakie 

wynikną w związku z realizacji procedury usuwania wad. Jeśli wada jest istotna i uniemożliwia korzystanie z sprzętu objętego 

procedurą , termin gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od dnia oddania do użytkowania sprzętu wolnego od wad.  

6. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady. 

§ 10 

KARY UMOWNE  

1.  Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów : 

1.1 za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonych umową i załącznikami do niej                 z 

zastrzeżeniem ust.1.2 i 1.5,1.4, 1.7, – powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy, w wysokości 200 150 zł  za każdy dzień 

opóźnienia, 

1.2 za opóźnienie w usunięciu wad lub nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi –        

w wysokości 200 150 zł za każdy dzień opóźnienia powstałego z wyłącznej winy Wykonawcy liczony od dnia  

wyznaczonego na usunięcie wad lub nieprawidłowości z zastrzeżeniem ust. 1.1, 1.4, 1.5, 1.7,  

1.3 za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego §6 ust. 1 niniejszej umowy. 

1.4 w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy zgodnie z umową i załącznikami do niej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, wzywając go do 

prawidłowego wykonania Umowy lub podjęcia realizacji zaniechanych obowiązków w terminie wskazanym w wezwaniu , 

a w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości określonej przez Zamawiającego do 10 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 6 ust. 1 

Umowy, za każde naruszenie, uchybienie lub zaniechanie, a ponadto Zamawiający może rozwiązać umowę lub odstąpić 

w całości lub części od umowy z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem  ust. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7,1.8, 1.9, 
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1.5 za opóźnienie w usunięciu awarii – 100 50 zł za każdą godzinę opóźnienia, powstałego z wyłącznej winy Wykonawcy,  

1.6 za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób, które będą realizować zamówienie na podstawie stosunku pracy                   

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości równej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób realizujących usługi na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) – osobno za każdą osobę w każdym miesiącu, w którym nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu. Kara umowna może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jednak w stosunku 

do tej samej osoby może być ona nałożona wyłącznie jednokrotnie w każdym miesiącu kalendarzowym. 

1.7 nieprzedłożenie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o której mowa w § 3 ust. 7 – 200 zł za każdy dzień 

opóźnienia powstałego z wyłącznej winy Wykonawcy,  

1.8 w przypadku braku zgłoszenia podwykonawcy realizującego część lub całość zamówienia objętego umową oraz zmiany 

podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za 

każde takie naruszenie, 

1.9 nieprzedłożenia umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi objęte umową 

lub projektu jej zmiany lub nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                             o 

podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo - w wysokości 500 zł, za każdy nieprzedstawioną umowę oraz każdą 

nieprzedstawioną kopię wymaganej umowy,  

2. Wykonawca w przypadku nałożenia na Zamawiającego opłat lub kar przez organy lub instytucje uprawnione do kontroli                     

w zakresie objętym przedmiotem umowy w tym szczególności w przypadku zakwestionowania usługi przez zewnętrzne 

służby oraz nałożenia na Zamawiającego kary finansowej  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się do 

jej zapłaty.  Kara ta może zostać w  całości potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia  uchybień stanowiących podstawę nałożenia 

kary. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego  w przypadku, gdy szkoda 

przewyższa wysokość kar umownych.  

4. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę 

na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych oraz innych wierzytelności Zamawiającego objętych umową z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych w związku z realizacją niniejszej umowy, nie może przekroczyć 35% wartości 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.  

§ 11 

          ROZWIĄZANIE  LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub rozwiązać ją w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:  

a) nie przystąpienia przez Wykonawcę do jej wykonania,  

b) jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania, albo do rozpoczęcia jej wykonywania, wyznaczając 

Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, w szczególności po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, 

Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia lub rozwiązania umowy 

c) gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe. 
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d) gdy Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy  

e) gdy Wykonawca dopuści do wykonania usługi podwykonawców bez zgody Zamawiającego albo dokona ich zmiany 

bez zgody Zamawiającego. 

f) w przypadku dwukrotnego nie wykonania przeglądu w terminie określonym Umową,  

2. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.  

5. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym nastąpić powinno na piśmie. 

§ 12 

                                  ZMIANY UMOWY  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy,  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych w umowie do 

dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja  o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej 

Stronie na piśmie. 

3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w szczególności: 

a) w przypadku gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek 

redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu  i istoty umowy, 

b) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, 

niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia, 

c) w przypadku działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne 

z  prawem wykonywanie zobowiązań umownych, 

d) w  przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT przewiduje się zmianę wartości  umowy brutto . Cena netto nie ulega zmianie, 

f) w przypadku wystąpienia   siły wyższej, jeśli ma wpływ bezpośredni na realizację przedmiotu umowy 

6. Zamawiający zastrzega sobie  możliwość  zmian pomiędzy poszczególnymi pozycjami przedmiotu umowy określonego umową                 

w przypadku rezygnacji z realizacji umowy w danej pozycji w ramach łącznego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy 

7. Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie strony umowy (Zamawiający i Wykonawca)  zgodnie uznają, że 

zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne  i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.  

8. Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy w trakcie trwania umowy wymaga 

zawarcia aneksu. Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego. 

9. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu po rygorem nieważności. 

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.Sprawy wynikające ze stosunku objętego Umową rozstrzygać będzie miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd 

powszechny. 
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2.W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową właściwe zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz właściwych 

przepisów szczególnych w tym ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3.Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego. 

 

W IMIENIU WYKONAWCY                                  W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO  
 

/dokument podpisany elektronicznie/             Marek Staszewski  
  Dyrektor  
 
                                                                                                                                 /dokument podpisanie elektronicznie/ 
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Akceptuję pod względem formalno-prawnym 
                                                     Katarzyna Wojdyła  

          Radca Prawny    
 
               /dokument podpisany elektronicznie/ 


