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Załącznik nr 2 do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA Nr ZP/ ___ /2021 

zawarta w dniu ____ ____________ 2021 roku pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, Rynek 1, 37-700 

Przemyśl, reprezentowaną przez Wojciecha Bakuna - Prezydenta Miasta Przemyśla, zwaną w dalszym 

tekście umowy Zamawiającym, NIP 795-231-95-92; REGON 650900341 

 

a ____________________________________________________________________________ 

reprezentowaną przez __________________________________________________________ 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

zwanymi dalej również „Stronami” 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), przeprowadzonym w celu wyboru 

Wykonawcy dla zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż 

defibrylatorów AED w ramach budżetu obywatelskiego dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Bezpieczniejszy Przemyśl”, zawarto umowę następującej treści. 

§1 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż defibrylatorów AED w ramach budżetu 

obywatelskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczniejszy Przemyśl”. 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) został przedstawiony dokumentach stanowiących 

Załącznik Nr 2 do umowy. 

3. Zamawiający wymaga, aby rozmieszczone w poszczególnych punktach na terenie miasta stacjonarne 

defibrylatory, były dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, z terenu poziomu chodnika, zgodnie z założeniami o dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

§2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy – do 60 dni od dnia zawarcia umowy, w tym 

Wykonawca zobowiązany jest na wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do 30 dni od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Za dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia uważa się podpisanie końcowego protokołu 

odbioru bez uwag najpóźniej 60 dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 

§3 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły na podstawie ceny z oferty 

Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w §1. 

2. Wysokość wynagrodzenia wynosi:  

__________________________ zł netto (słownie złotych: _________________________ netto) 

__________________________ zł brutto (słownie złotych: ________________________ brutto) 

_________________ zł kwota podatku VAT 

w tym za: 

Lp. Nazwa Cena jedn. 

netto [zł] 

Stawka 
podatku 
VAT 

Kwota 
podatku 
VAT 
(w zł) 

Cena 
jedn. 
brutto 
[zł] 

Ilość 

sztuk 

Wartość 
netto [zł] 

Wartość 

brutto [zł] 

1. Defibrylator AED     30   

2. Szafka/kapsuła 

zewnętrzna 

    19   

3. Szafka/kapsuła 

wewnętrzna 

    2   

4. Uchwyt/kapsuła - dla 

komunikacji miejskiej 

    5   
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5. Torba transportowa - 

pojazdy służb 

mundurowych 

    4   

6. Postument stalowy     1   

7. Tablica informacyjna     26   

8. Strzałki kierunkowe     42   

9. Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej 

    2   

10. Wykonanie robót 

budowlano-

montażonych 

    1   

 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 

jego wykonania, w tym także wynagrodzenie za:  

1) wszystkie akcesoria niezbędne do montażu, uruchomienia i funkcjonowania  

defibrylatorów i gablot – w konfiguracji zgodnej z parametrami technicznymi  

i eksploatacyjnymi wskazanymi w SOPZ; 

2) materiały eksploatacyjne niezbędne do uruchomienia defibrylatorów, dokonania  

odbioru; 

3) licencje do zainstalowania oprogramowania (jeżeli są płatne); 

4) opracowanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę po wykonaniu 

całego przedmiotu umowy, tj. opracowaniu dokumentacji projektowej, dostawie, montażu i 

uruchomieniu 30 sztuk defibrylatorów wraz z montażem szafek/kapsuł oraz po podpisaniu przez Strony 

protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń. 

5. Termin płatności będzie wynosił 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury. 

6. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Płatność za dostawy dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, 

zgłoszony na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku rachunku 

bankowego wykazanego na fakturze w „Białej liście podatników VAT”, zapłata nastąpi na jakiekolwiek 

inny rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do „Białej listy podatników VAT”. 

8. Zamawiający informuje, że płatności otrzymanych faktur VAT będzie realizował w oparciu o art. 108a 

ust. 1 oraz 1a ustawy o podatku od towarów i usług. 

9. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona została w oparciu o przepisy ustawy 

o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty. 

10. Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca 

w momencie powstania obowiązku podatkowego – moment powstania obowiązku podatkowego 

wykonawca ustali na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 

11. Środki finansowe na realizację niniejszego zadania są zabezpieczone w budżecie miasta w Dziale 851 

Rozdziale 85195 § 6050. 

§ 4 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. Z ramienia Wykonawcy obowiązki pełnić będą: 

1) Kierownik budowy: ______________________ 

2) Kierownika robót: _______________________ 

3) Projektant o specjalności instalacyjnej elektrycznej: ___________________ 

2. Wykonawca upoważnia osoby wymienione w ust. 1 do dokonywania wszystkich odbiorów. 

3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej „inspektorem nadzoru” pełnić będzie: 

____________________ 

4. W przypadku gdy Wykonawca będzie chciał zmienić osoby wskazane w ust. 1, wówczas będzie 

zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian tych osób nie później niż 7 dni przed 

planowanym terminem zmiany. 
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5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że 

osoby mające pełnić funkcje określone w ust. 1 spełniają co najmniej wymagania określone w SWZ.  
6. Zamawiający upoważnia osobę wymienioną w ust. 3 do dokonywania wszystkich odbiorów. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany, 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 

8. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 nie wymaga zmiany umowy. 

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) terminowe przystąpienie do odbiorów; 

2) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz utrzymanie ww. składników 

w należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych; 

2) realizacja umowy w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury Wykonawca zobowiązany 

jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. 

W razie zaniechania tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do zlecenia takiej naprawy lub 

odtworzenia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do potrącenia kosztów 

z tym związanych z należnych Wykonawcy od Zamawiającego należności; 

3) prowadzenie dziennika budowy stanowiącego wymaganą prawem dokumentację prac 

realizowanych; 

4) po zakończeniu prac, doprowadzenie na własny koszt terenu realizacji zamówienia oraz terenów 

przyległych do należytego stanu (pełnego uporządkowania), gotowego do użytkowania. 

Wykonawca będzie na bieżąco dbał o czystość i porządek terenów sąsiadujących z terenem 

dostaw, które w związku z prowadzeniem inwestycji mogłyby zostać zabrudzone. W razie 

zaniechania tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do zlecenia doprowadzenia do takiego 

stanu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do potrącenia kosztów z tym 

związanych z należnych Wykonawcy należności; 

5) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach 

szczegółowych; 

6) organizowanie terenu realizacji zamówienia zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami 

oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem 

(przenikaniem zanieczyszczonego powietrza do użytkowanych przez Zamawiającego 

pomieszczeń), w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu 

oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót; 

7) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; 

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników, współpracowników, podwykonawców itp. oraz osób trzecich, powstałe w związku 

z wykonywanym zamówieniem ;  

9) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

w pełnej wysokości; 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość wykonania przedmiotu umowy lub jego termin zakończenia; 

11) po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i uprzątnąć teren.  

3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie 

nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do 

użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. 

Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego. 

4. W zakres niniejszej umowy wchodzi rozmieszczenie, montaż, instalacja i uruchomienie urządzeń 

zgodnie z zakresem podanym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość dostarczonych urządzeń. 

6. Wykonawca oświadcza, iż każda z rzeczy dostarczonych i na podstawie niniejszej Umowy posiadać 

będzie wszelkie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania.  

7. Zamawiający staje się właścicielem elementów wchodzących w skład dostawy z chwilą podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 
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8. Obowiązek pieczy i ryzyko związane z przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą 

podpisania protokołu odbioru końcowego. Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje się, że pozostawienie 

jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy pod dozorem Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji 

Umowy nie oznacza przejścia obowiązku pieczy i ryzyka na Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu dostaw na czas ewentualnych przerw w realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

§ 6  

PODWYKONAWCY  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom. 

2. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, usługi lub dostawy, 

które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

4. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

§ 7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim 

w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania 

umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie odpowiednich, 

zgodnych z przepisami prawa warunków BHP oraz właściwe metody organizacyjno – technologiczne 

stosowane na terenie prowadzenia robót. 

§ 8 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

1. Wykonanie Przedmiotu umowy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia defibrylatorów podlega 

odbiorowi przez Zamawiającego, który zostanie dokonany w formie protokołu odbioru częściowego 

każdego dostarczonego defibrylatora z zamontowaną szafką/kapsuła z podłączeniem do instalacji 

elektrycznej, podpisanego bez zastrzeżeń przez komisję składająca się z wyznaczonych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru  

defibrylatorów oraz zamontowanych szafek/kapsuł co najmniej 5 dni przed odbiorem. 

3. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć  

następujące dokumenty dotyczące defibrylatorów w języku polskim: 

1) Paszport (dla każdego urządzenia), który powinien zawierać co najmniej takie dane o urządzeniu 

jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne 

informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie); 

2) Instrukcje obsługi i konserwacji (dla każdego urządzenia) – instrukcje w języku polskim winny 

zostać dostarczone w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej oraz w jednym egzemplarzu 

w formie drukowanej; 

3) wykaz dostawców specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów 

eksploatacyjnych, których stosowanie wymagane jest dla prawidłowego i bezpiecznego działania 

defibrylatorów, jeśli zostały określone przez ich wytwórcę w jednym egzemplarzu w formie 

elektronicznej oraz w jednym w formie drukowanej wraz z odbiorem pierwszego urządzenia; 

4) wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do 

wykonywania czynności dla każdego urządzenia – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach 

medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1565); 

5) dokumenty gwarancyjne dla każdego urządzenia; 

6) wymagane prawem protokoły prób i sprawdzeń instalacji elektrycznych; 

7) specyfikacje techniczne; 

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty, atesty zgodności na wbudowane materiały; 

9) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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4. Zamawiający wyznaczy datę przystąpienia do wykonania czynności odbiorowych.  

w terminie do 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wraz z kompletem dokumentów wskazanych w 

ust. 3. 

5. Odbiór zostanie przeprowadzony przez komisję składająca się z wyznaczonych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. W przypadku nie przystąpienia jednej ze Stron do wykonania czynności odbiorowych we wskazanym 

terminie, druga Strona może dokonać przedmiotowego odbioru jednostronnie. Jednakże w przypadku 

gdy nieprzystąpienie Strony nastąpiło z przyczyn od niej niezależnych i wniosła ona o wyznaczenie 

innego terminu, Strony są obowiązane uzgodnić nowy termin. W wypadku ponownego 

niestawiennictwa strony, bez względu na przyczynę, druga Strona może dokonać przedmiotowego 

odbioru jednostronnie. 

7. Odbiór będzie polegał na komisyjnej, protokolarnej ocenie prawidłowości i kompletności wykonania 

Przedmiotu umowy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia defibrylatorów. Wykonawca podczas 

odbioru przedstawi oświadczenie o zgodności dostarczonych urządzeń z warunkami umownymi pod 

względem ilościowym i jakościowym - tj. o kompletności i funkcjonalności defibrylatorów oraz 

zgodności parametrów technicznych i eksploatacyjnych defibrylatorów z wymaganiami umownymi. 

8. Potwierdzeniem prawidłowego zrealizowania Przedmiotu umowy w zakresie dostawy, montażu 

i uruchomienia każdego z defibrylatorów będzie Protokół odbioru częściowego każdego 

z defibrylatorów 

9. Zamawiający odmówi odbioru i sporządzi Protokół usterek, jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone 

zostaną wady rozumiane w szczególności jako: 

1) braki ilościowe w dostawie; 

2) niekompletność defibrylatorów, tj. braki jakiejkolwiek z części składowych, podzespołów, 

elementów, akcesoriów, wyposażenia lub oprogramowania; 

3) niezgodności parametrów technicznych lub eksploatacyjnych defibrylatorów w stosunku do 

wymagań umownych (w szczególności zawartych w OPZ do umowy); 

4) brak, niedziałanie lub nienależyte działanie jakiejkolwiek funkcjonalności  

defibrylatorów. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad (zawartych 

w protokole wad) w terminie uzgodnionym przez Strony nie dłuższym jednak niż siedem dni, 

z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie mógł odstąpić od 

umowy niezależnie od istotności wad lub zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 

11. W przypadku wskazanym w ust. 10, po usunięciu wad wskazanych w Protokole wad, Wykonawca 

zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru. Postanowienia ust. 2–10 stosuje się odpowiednio. 

12. Częściowe odebranie danych prac, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru 

prac w tej części. Oznacza to w szczególności, że Zamawiający może żądać usunięcia przez 

Wykonawcę wszelkich usterek wykrytych lub powstałych w czasie ich prowadzenia, a odebranych 

częściowo, również po odbiorze częściowym, a także w ramach odbioru przedmiotu umowy. 

13. Z czynności odbiorowych strony spiszą protokół w dwóch egzemplarzach. 

§ 9 

ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego zamówienia objętego 

umową z wyprzedzeniem 5 dni roboczych. Wraz z pismem o dokonanie odbioru Wykonawca załączy 

wszystkie niezbędne dokumenty, tj.: 

1) inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

2) specyfikacje techniczne; 

3) deklaracje zgodności lub certyfikaty, atesty zgodności na wbudowane materiały; 

4) dzienniki budowy; 

5) protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru instalacji; 

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań; 

7) atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 

8) wymagane prawem protokoły prób i sprawdzeń instalacji elektrycznych; 

9) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

2. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności dokumentacji 

przekazanej przez Wykonawcę wyznaczy termin odbioru w ciągu 5 dni roboczych. 

3. Po dokonanym odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne na 

wykonane prace oraz zainstalowane urządzenia i sprzęt. 

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Komisja odbioru może odmówić 

odbioru, jeżeli przedmiot umowy będzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy 
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technicznej, obowiązującymi przepisami lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał 

do użytkowania. 

5. Z czynności odbiorowych strony spiszą protokół w dwóch egzemplarzach. 

§ 10 

RĘKOJMIA, GWARANCJA I SERWIS 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej (bez wyłączeń) 8 letniej 

gwarancji na wszystkie dostarczone defibrylatory, z zastrzeżeniem iż: 

1) Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej (bez wyłączeń) 4 letniej gwarancji w zakresie 

żywotności baterii; 

2) Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej (bez wyłączeń) 4 letniej gwarancji w zakresie 

trwałości elektrod dot. wszystkich dostarczonych defibrylatorów. 

2. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 zrównuje się z okresem rękojmi. 

3. Jeżeli gwarancje producenta obejmują dłuższy okres niż gwarancje Wykonawcy wskazane w ust. 1, 

wówczas po upływie wskazanego terminu gwarancji obowiązują gwarancje producenta na 

poszczególne urządzenia. 

4. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

5. Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji  

będą wykonywane bez naliczania jakichkolwiek opłat - wynagrodzenie za ich wykonanie zawarte jest 

w wynagrodzeniu Wykonawcy, dotyczy to również wszelkich kosztów zapewnienia urządzenia 

zastępczego. 

6. Strony ustalają następujące warunki gwarancji i serwisu: 

1) Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia do: 

a) wykonywania napraw gwarancyjnych defibrylatorów, w tym wymiany każdego z urządzeń lub 

ich elementów, 

b) wykonywania przeglądów okresowych defibrylatorów w liczbie nie mniejszej niż wymagana 

liczba przeglądów okresowych zgodnie ze standardem producenta dla potwierdzenia 

bezpiecznej eksploatacji - Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym każdorazowo 

termin przeglądów okresowych z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem; 

2) jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył 

Zamawiającemu w miejsce urządzenia wadliwego urządzenie wolne od wad albo dokonał 

istotnych napraw urządzenia objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub zwrócenia urządzenia naprawionego. W 

pozostałych przypadkach termin gwarancji urządzenia ulega przedłużeniu o każdy dzień w ciągu 

którego wskutek wady nie można było z urządzenia korzystać; 

3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość zgłoszenia awarii defibrylatorów  

24 godz./dobę, 365 dni w roku  przez pocztę elektroniczną na adres: _______________________; 

4) zgłoszenie awarii zawierać będzie lokalizację, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia oraz opis 

awarii; 

5) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia napraw (tzw. czas reakcji serwisu) niezwłocznie, 

najpóźniej w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia, przy czym przez podjęcie naprawy rozumie się 

osobistą obecność uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy przy uszkodzonym urządzeniu lub 

odbiór urządzenia lub uszkodzonej części składowej urządzenia na koszt Wykonawcy (np. pocztą 

kurierską);  

6) w przypadku zgłoszenia awarii w piątek po godz. 15.00, sobotę lub w dzień ustawowo wolny od 

pracy, czas reakcji serwisu będzie liczony od pierwszego dnia roboczego po dniu zgłoszenia; 

7) czas naprawy gwarancyjnej (rozumiany, jako zakończenie działań serwisowych) nie może 

przekroczyć pięciu dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia awarii, a jeżeli będzie to 

niemożliwie technicznie w innym terminie uzgodnionym przez Strony W przypadku konieczności 

wymiany całego urządzenia - montaż i uruchomienie wymienionego urządzenia nie może 

przekroczyć dwóch tygodni od dnia zgłoszenia awarii; 

8) w przypadku czasu naprawy przekraczającej pięć dni roboczych lub konieczności wymiany całego 

urządzenia na nowe, Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze do 

czasu zakończenia naprawy i uznania jej za skuteczną lub dostarczenia nowego urządzenia 

i odebrania go przez Zamawiającego; 

9) urządzenie zastępcze powinno zostać dostarczone i zamontowane we wskazanym miejscu 

szóstego dnia od dnia zgłoszenia awarii lub bezzwłocznie, po stwierdzeniu konieczności wymiany 

urządzenia na nowe; 

10) urządzenie zastępcze powinno:  
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a) być w pełni sprawne,  

b) być dopuszczone i wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy o wyrobach 

medycznych,  

c) charakteryzować się co najmniej takimi parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi jak 

urządzenie podlegające wymianie - parametry techniczne i eksploatacyjne zostały wskazane 

w SOPZ; 

11) naprawę uznaje się za skuteczną z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru 

z usuwania wad lub podpisania przez obie strony raportu serwisowego; 

12) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia awarii w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia 

Wykonawcy karą umowną; 

13) co najmniej dwukrotna awaria defibrylatora uniemożliwiająca wykorzystywanie urządzenia 

zgodnie z przeznaczeniem będzie uprawniała Zamawiającego do żądania wymiany wadliwego 

urządzenia na nowe; 

14) Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody, które spowodował podczas usuwaniem 

awarii. 

7. W przypadku konieczności wymiany jakiejkolwiek części, podzespołu, wyposażenia, elementu 

defibrylatorów na nowy, Wykonawca zapewnia, że każda z nowych części, nowy podzespół lub 

wyposażenie:  

1) będzie fabrycznie nowe,  

2) będzie nieużywane (nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika), nie było 

przedmiotem, ekspozycji, wystaw bądź prezentacji. 

8.  W przypadku wymiany defibrylatora na nowy, Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku 

dostarczyć urządzenie, które: 

1) jest fabrycznie nowe,  

2) jest nieużywane (nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika),  

3) nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw bądź prezentacji,  

4) nie jest sprzętem rekondycjonowanym, nie było wcześniej wykorzystywane przez innego 

użytkownika - dotyczy to także wszystkich części składowych, wyposażenia, akcesoriów, itp.,  

5) jest kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest 

konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów,  

6) jest dopuszczone i wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 

o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1565),  

7) charakteryzuje się co najmniej takimi parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi jak urządzenie 

wymieniane - parametry techniczne i eksploatacyjne urządzeń zostały wskazane w SOPZ,  

8) stanowi wyrób tego samego producenta - z zastrzeżeniem, że możliwe jest zastosowanie wyrobu 

innego producenta po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego (przy czym Wykonawca winien 

wykazać zaistnienie przyczyn o obiektywnym charakterze i niezależnych od Wykonawcy, które 

uniemożliwiają zastosowanie wyrobu tego samego producenta); 

9) wraz z nowym urządzeniem Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie dokumenty wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Jeżeli oprogramowanie serwisowe defibrylatorów podlega aktualizacji, Wykonawca bez dodatkowego 

wynagrodzenia powinien dokonać aktualizacji oprogramowania przed upływem okresu gwarancji.  

10. Jeżeli Wykonawca:  

1) nie podejmie naprawy w czasie przewidzianym w umowie;  

2) nie ukończy usuwania wady/awarii w czasie naprawy gwarancyjnej określonym w umowie;  

3) nie usunie szkody spowodowanej przez wady/awarię w czasie naprawy gwarancyjnej 

określonym w umowie  

wówczas Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wady lub szkody spowodowanej przez awarię 

we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu o tym, Wykonawcy 

i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu w celu realizacji obowiązków umownych. Koszty usunięcia 

wady lub szkody spowodowanej przez wady w takim przypadku zostaną zwrócone Zamawiającemu 

w całości przez Wykonawcę w terminie pięciu dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania 

Zamawiającego w tej kwestii. 

11. Strony nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających 

z przepisów art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają natomiast rozszerzone 

w niniejszej umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady fizyczne na wykonane roboty, 
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instalacje i wszystkie materiały oraz urządzenia zostaje zrównany z okresem obowiązującej gwarancji. 

12. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy 

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w wykonaniu 

swoich obowiązków Wykonawca dostarczył uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz 

wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin rękojmi biegnie na nowo 

od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca 

wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej (klauzula 

rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego). 

13. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określającym 

zakończenie gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

14. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki wynikające z rękojmi lub gwarancji w drodze 

niezwłocznego usuwania wad w sposób umówiony – stwierdzonych w okresie obowiązywania rękojmi 

i gwarancji. 

15. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu 

umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  

16. W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zapewnia Zamawiającemu udzielenie przez producenta lub 

autoryzowanego dystrybutora urządzeń, gwarancji jakości na urządzenia, zgodnie z warunkami 

producenta urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest udzielić informacji dotyczących gwarancji, w tym 

przekazać dokumenty gwarancyjne lub przekaże dane niezbędne do uruchomienia gwarancji (np. 

kody, hasła).  

17. O ile jest to wymagane przepisami prawa lub warunkami gwarancji producenta urządzeń niniejsza 

umowa stanowi dokument gwarancyjny dla gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w zakresie, w jakim 

określa uprawnienia Zamawiającego. W przypadku, gdy jest to wymagane prawem lub warunkami 

gwarancji producenta urządzeń dla uzyskania przez Zamawiającego uprawień z gwarancji producenta, 

Wykonawca oświadcza, że z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przenosi na 

Zamawiającego uprawnienia wynikające z gwarancji producenta. 

§ 11 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2, autorskie 

prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy. 

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 

i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie 

lub z innymi działami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw 

majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości 

lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których je utrwalono – wprowadzenie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie, 

w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w 

tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flach, zapisu cyfrowego, 

magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub intranet), a także publiczne 

udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym; 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń); 

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności 

powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia wad; 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich osób trzecich – 

dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów 

powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich.  

5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony 

znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa Wykonawca 

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

§ 12 
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KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 

za każdy dzień zwłoki; 

2) niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto – liczonej za każdy dzień zwłoki w stosunku od terminu 

wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

4) niedotrzymanie czasu usunięcia wad defibrylatorów stwierdzonych lub ujawnionych podczas  

odbiorów lub w okresie gwarancji lub rękojmi, wskazanego w § 10, z jednoczesnym 

niezainstalowaniem urządzenia zastępczego w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego 

brutto, za każdy dzień zwłoki; 

5) niewykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych/technicznych zgodnie z wymaganiami 

producenta w wysokości 2% ceny jednostkowej brutto urządzenia, którego przegląd dotyczy za 

każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego; 

6) brak ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony niniejszej umowy nie 

może przekroczyć 15 % wynagrodzenia umownego brutto. 

4. Naliczone kary, o których mowa w ust. 1, będą potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

W przypadku niewystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie 

wezwany do zapłaty naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiającego. 

5. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty 

obciążeniowej. 

6. W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od 

powzięcia wiadomości o niżej wymienionych okolicznościach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni kalendarzowych, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie. 

2. W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady: 

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi inwentaryzację robót/dostaw wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1, Zamawiający może 

powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów 

poniesionych z tego tytułu; 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty/dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym;  

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robót/dostaw ponosi Strona umowy, po której leżały 

przyczyny odstąpienia od umowy; 

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót/dostaw, w sytuacji określonej w pkt 3 

Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od 

Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu, z zastrzeżeniem pkt 4. 

3. W przypadku, odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty 

budowlane/dostawy wykonane do dnia odstąpienia, o ile zostały wykonane zgodnie z umową 

i odebrane przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

4. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostaną odsetki ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych.  

5. Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, 

określonych w ust. 2 pkt 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, 

z wynagrodzenia Wykonawcy składając właściwe oświadczenie.  

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 
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§ 14 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia 

wiadomości, że łączna wysokość kar umownych drugiej ze Stron osiągnęła wysokość 15 % 

wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Przepisy § 13 ust. od 2 – 6 stosuje się odpowiednio. 

§ 15 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY  

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 

ust. 1 spowodowanego jedną z następujących przyczyn: 

1) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności takich 

jak: nieterminowe przekazanie terenu realizacji umowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót 

przez Zamawiającego, konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej - o okres 

opóźnienia lub wstrzymania prac; 

2) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje 

administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa – o okres opóźnienia lub 

wstrzymania prac; 

3) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu umowy – o okres opóźnienia lub wstrzymania prac; 

4) wystąpienia konieczności wykonania dostaw objętych zamówieniem dodatkowym, których 

wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu 

robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Roboty objęte zamówieniem dodatkowym 

będą zlecane po zawarciu z Wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe. Udzielenie 

zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności – 

o okres opóźnienia lub wstrzymania prac związanych z wykonaniem dostaw objętych 

zamówieniem dodatkowym; 

5) wystąpienia konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej – o okres, w którym będą 

dokonywane zmiany projektowe oraz ewentualne trwające w związku z tym postępowania 

administracyjne; 

6) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności z powodu działania 

osób trzecich oraz działania siły wyższej, czyli niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności 

niezależnych od strony, która się na nią powołuje, i których konsekwencji pomimo zachowania 

należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, należy 

rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego nie można uniknąć, 

ani któremu nie mogły zapobiec Strony przy zachowaniu należytej staranności, oraz którego nie 

można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie 

w szczególności pożar, powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub 

mróz, wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane 

z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwające powyżej 7 dni roboczych lub inne 

zdarzenie związane z działaniem sił natury, jeżeli uniemożliwiają lub znacznie utrudniają 

prowadzenie prac – o okres działania siły wyższej oraz usuwania skutków jej działania. 

3. W przypadku ustania przyczyn określonych w ust. 2, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z umowy. 

4. Po ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 

5. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie 

zdarzeń uzasadniających wydłużenie terminu wykonania zamówienia oraz potwierdzające długość 

okresu, przez który przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany.  

6. Dowodami mogą być w szczególności: 

1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzające zaistnienie zdarzenia, na 

które powołuje się Wykonawca; 

2) dokumentacja fotograficzna; 

3) pisma właściwych organów; 

4) decyzje administracyjne wydane przez właściwe organy; 

5) oświadczenia Wykonawcy. 
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7. Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca może złożyć wniosek o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Wnioskowany okres wydłużenia realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż okresy, 

o których mowa w ust. 2. 

9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 Zamawiający po rozpatrzeniu wniosku 

Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, może wydłużyć termin realizacji 

przedmiotu zamówienia. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

10. Zamawiający dopuszcza, za swoją zgodą, zmianę sprzętu zadeklarowanego w ofercie (w formularzu 

cenowym) przez Wykonawcę w przepadku jego braku na rynku polskim lub zaprzestania produkcji. 

11. Zmiana, o której mowa w ust. 10, jest możliwa w zakresie zmiany oferowanego sprzętu na inny model, 

innego producenta z zastrzeżeniem, że sprzęt dostarczony zastępczo musi być o identycznych lub 

lepszych parametrach niż parametry sprzętu zadeklarowanego w ofercie (formularzu cenowym). 

12. Wykonawca, w przypadku, o którym mowa w ust. 10 jest zobowiązany zwrócić się z wnioskiem 

o dokonanie zmiany umowy oraz zobowiązany jest przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie 

przyczyn zmiany sprzętu. 

13. Dowodami mogą być w szczególności oświadczenie producenta lub dystrybutora o braku dostępności 

bądź zaprzestaniu produkcji oferowanego sprzętu, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od 

niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy o braku dostępności lub 

zaprzestaniu produkcji oferowanego sprzętu. 

14. Na etapie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega, że może nastąpić zmiana lokalizacji 

defibrylatorów zewnętrznych (AED) w inne miejsca niż zakładano 

§ 16 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierować konkretne roszczenie na 

piśmie. 

2. Każda ze stron ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę 

roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, 

o którym mowa w ust. 2, każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową do sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 17 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę ubezpieczenia 

nie niższą niż cena ofertowa brutto. 

2. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości 

Wykonawca. 

3. Jeżeli przedstawiony dokument ubezpieczenia nie będzie obejmował całego okresu realizacji 

przedmiotu zamówienia, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu 

wygaśnięcia dotychczasowego dokumentu, kolejnego ważnego dokumentu obejmującego kolejny 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

2. Integralną część umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy. 

3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 19 

1. Strony ustalają adresy do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron:  

1) Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl 

2) Wykonawca – ______________________________________________ 

2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji niniejszej Umowy do koordynacji i uczestniczenia 

w odbiorach upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego:  

a) ____________________ adres e-mail: ________________tel. ___________ 

b) ____________________ adres e-mail: ________________tel. ___________ 

2) ze strony Wykonawcy 

a) ____________________ adres e-mail: ________________tel. ___________ 

b) ____________________ adres e-mail: ________________tel. ___________ 
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3. Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 2, wymaga każdorazowego, pisemnego 

zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

sporządzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie umowy 

oświadczenia o zmianie. 

4. Wykonawca oświadcza, iż udzieli osobie/osobom wskazanej/wskazanym w ust. 2 pkt 2 wszelkich 

niezbędnych pełnomocnictw do działania w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją postanowień 

niniejszej umowy. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach 

dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez konieczności 

sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 

6. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, każda ze Stron uznaje 

za prawidłowo doręczoną w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. 

Każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu 

niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu. 

7. Strony zgodnie postanawiają, iż z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie, wszelkie 

zawiadomienia, zapytania informacje lub dane związane lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy 

będą przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej. 

8. Korespondencja pisemna Stron kierowana będzie na adres wskazany w ust. 1, zaś korespondencja 

elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 2 

9. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1 oraz sposób 

kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą elektroniczną na adresy 

e - mail podane w ust. 2. 

10. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 1 są upoważnione przez Zamawiającego do uczestniczenia 

w dokonywania odbiorów częściowych i końcowego. 

§ 20 

1. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Umowa cesji wierzytelności nie może dotyczyć ewentualnych roszczeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, wynikających z niniejszej umowy oraz kwot wynikających z naliczonych kar 

umownych. 

§ 21 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 4 egzemplarze dla Zamawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik Nr 1 – SWZ. 

Załącznik Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy. 

Załącznik Nr 4 – Ubezpieczenie OC. 


