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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

 

W dniu ……………. 2019 r. w Warszawie pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie (00-082) przy  

ul. Senatorskiej 14, NIP: 526-287-36-02, REGON: 140217142, reprezentowanym przez: 

Pana Dariusza Rogowskiego – Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

 

a1 

 

„ ………. (pełna nazwa)” z siedzibą w ............... , ul. ………………, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

…………………. (wpisać nazwę miasta) …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: ……………………., NIP: ……………………….., REGON: 

………………………………, o kapitale zakładowym …………………… zł, reprezentowana 

jednoosobowo (bądź kilka osób) zgodnie z zasadami jej reprezentacji przez: ……………… (Pana x) 

/ …….., zgodnie z aktualnym odpisem z KRS (stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), 

lub 

Panem/Panią ……. zamieszkałym w ……………………., prowadzącym działalność gospodarczą 

pod firmą ……………………. pod adresem ……………………., na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP …………., zgodnie z wydrukiem 

ze strony internetowej CEIDG, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

  

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, lub każda z osobna „Stroną”. 

 

w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 

ust. 1, w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej „Pzp” , została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia publicznego udzielonego przez Zamawiającego 

w ramach realizacji dostawy pod nazwą „Dostawa, instalacja, montaż i konfiguracja 

elementów niezbędnych do dostosowania pomieszczenia przy ul. Senatorskiej 12 do pełnienia 

funkcji pomieszczenia technicznego.”  

                                                           
1 W zależności od formy organizacyjnej Wykonawcy. 
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2. Przedmiot umowy obejmuje też: dostawę i montaż podłogi technicznej w pomieszczeniu  

przy ul. Senatorskiej 14 zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej 

SIWZ) oraz umieszczenia na niej wskazanych szaf rack. 

3. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego, na zasadach 

określonych w umowie, do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej 

realizacji Inwestycji. Szczegółowy zakres prac do wykonania określony został w SIWZ w tym 

projekcie technicznym, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, 

dokumentacją przetargową, w tym w szczególności projektem technicznym, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ  

i projektem technicznym, uznając ją za podstawę do realizacji umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i możliwości techniczne oraz wszelkie 

wymagane prawem kwalifikacje do realizacji umowy w zakresie i na warunkach nią określonych. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją Inwestycji 

oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto 

oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami Inwestycji i dokumentami 

niezbędnymi do prawidłowego wykonania Inwestycji. Wykonawca oświadcza, iż ww. informacje 

i dokumenty określają przedmiot niniejszej umowy w sposób kompletny, wyczerpujący  

i gwarantujący jej wykonanie w całości, bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla 

realizacji Inwestycji, w tym szczególnie: ze stanem obecnym miejsc realizacji przedmiotu umowy, 

możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media, z możliwościami dojazdu do 

miejsca dostawy. 

§ 3 

1. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia ………….. 

2. Szczegółowy harmonogram realizacji umowy (zwany dalej: ‘Harmonogramem’), w odniesieniu 

do zdefiniowanych przez Zamawiającego etapów realizacji, zostanie sporządzony przez 

Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 14 dni od dnia podpisania 

umowy. Harmonogram należy wykonać w rozbiciu na miesiące oraz dni, ze wskazaniem terminu 

oraz parametrów dostaw. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o aktualnym stanie 

realizacji Harmonogramu w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.  
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§ 4 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji umowy zgodnie z jej treścią oraz 

obowiązującymi normami technicznymi. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje 

się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji umowy. W celu 

realizacji prawa kontroli, Zamawiający ma zapewniony nieograniczony dostęp  

do modernizowanego pomieszczenia. Wykonawca ma obowiązek sukcesywnego przedstawiania 

wymaganych atestów, certyfikatów, potwierdzenia jakości i bezpieczeństwa na materiały i wyroby 

przed ich zastosowaniem lub montażem. Zamawiający jest uprawniony do powierzenia 

podmiotom zewnętrznym wykonania ekspertyz dotyczących materiałów lub ich montażu  

i w przypadku potwierdzenia zastrzeżeń, koszty tych czynności kontrolnych obciążają 

Wykonawcę. 

2. Zamawiający jest uprawniony do wydawania poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonywania poleceń dotyczących każdej z niżej wymienionych spraw: 

a) usunięcia z terenu prac, niezgodnych z umową materiałów lub urządzeń, 

b) udostępnienia do kontroli i badania wszelkich materiałów, urządzeń lub wykonanych prac. 

3. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, 

które dają podstawę do oceny, że jakikolwiek etap umowy nie zostanie wykonany w terminie, 

niezwłocznie pocztą elektroniczną, a następnie pisemnie powiadomi Zamawiającego o wyżej 

wymienionym niebezpieczeństwie, wskazując przyczyny oraz prawdopodobny czas opóźnienia. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zagrożenia realizacji przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, 

Zamawiający może wyznaczyć termin odbioru robót, bez względu na stan ich zaawansowania jak 

też odbioru materiałów oraz urządzeń znajdujących się w modernizowanym pomieszczeniu.  

W razie nieobecności przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający, może jednostronnie dokonać 

odbioru. 

5. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał dotrzymać terminów wskazanych w Harmonogramie, Zamawiający 

może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstąpić. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w naradach koordynacyjnych organizowanych przez 

Zamawiającego. 

§ 5 

Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może powierzyć podwykonawcom wykonanie tych 

części przedmiotu umowy, które nie zostały wskazane w jego ofercie jako powierzone 

podwykonawcom. 

§ 6 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca ponosi koszty transportu, wykonania i bieżącego utrzymywania: zabezpieczenia 

terenu prac i urządzeń, a także pokrywa wszystkie opłaty i koszty korzystania z usług dla realizacji 
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umowy, m.in. wywozu odpadów, jak również związane z zabezpieczeniem terenu prac  

i znajdującego się na nim mienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie używał żadnych 

materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi. Na każde żądanie Zamawiającego 

Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Dokumenty te 

zostaną dołączone do protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

4. Do momentu odbioru końcowego prac Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia 

wszystkich materiałów i urządzeń. 

§ 7 

1. Strony przeprowadzą następujące odbiory częściowe: 

a) wykonanie adaptacji pomieszczenia serwerowni przy ul. Senatorskiej 12 oraz dostawa, 

montaż i uruchomienie systemu zasilania rezerwowego. 

b) dostawa i montaż podłogi technicznej w pomieszczeniu przy ul. Senatorskiej 14 zgodnie z 

SIWZ oraz umieszczenia na niej wskazanych szaf rack. 

2. Przystąpienie do odbioru następuje na pisemny wniosek Wykonawcy. 

3. Do wniosku o którym mowa powyżej w ust. 2 Wykonawca załącza: 

a) dokumentację techniczną powykonawczą, 

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zainstalowanych podzespołów (podstawowe 

dołączone do dokumentacji projektowej oraz ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

c) protokoły prób końcowych, przeprowadzonych badań i sprawdzeń, 

d) dokumentację fotograficzną zrealizowanego obiektu, 

e) opracowane instrukcje obsługi i eksploatacji, 

f) inne istotne dokumenty, których potrzeba przygotowania wystąpiła w trakcie realizacji 

dostaw i montażu. 

4. Zamawiający w ciągu 7 dni dokonuje weryfikacji dostarczonych dokumentów i potwierdza 

gotowość do przeprowadzenia odbioru. 

5. W przypadku wystąpienia braków Zamawiający wzywa Wykonawcę w terminie 7 dni do ich 

usunięcia. Po usunięciu braków Wykonawca potwierdza gotowość do odbioru informując 

Inżyniera Kontraktu o możliwości rozpoczęcia odbioru. 

6. Procedurę odbiorową przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego. W ramach 

odbiorów komisja dokonuje: 

a) oceny jakościowej (na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów) 

oraz wizualnej zgodności wykonania prac z umową, w tym z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru dostaw i montażu, 
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b) w przypadku ponownego odbioru - przeglądu realizacji ustaleń przyjętych w trakcie odbioru, 

c) ustalenia i spisania stwierdzonych wad i usterek w realizacji danego zakresu umowy, 

d) ustalenia terminów usunięcia stwierdzonych wad lub usterek. 

7. Komisja ze swych prac sporządza dwa egzemplarze protokołu, po jednym dla Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

8. Wykonawca jest uprawniony do wzięcia udziału w procedurze odbiorowej. Wszelkie uwagi  

i zastrzeżenia do sporządzonego przez komisję protokołu odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie 

w terminie 5 dni od daty otrzymania protokołu odbioru, pod rygorem uznania,  

iż Wykonawca przyjmuje ustalenia stwierdzone w protokole bez zastrzeżeń. 

9. Termin odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu po uprzednim ustaleniu  

i wskazaniu ich na podstawie harmonogramu wynosi 3 dni od daty zgłoszenia ich do 

Zamawiającemu. Gotowość do odbioru tych robót stwierdzana jest przed dokonaniem zgłoszenia 

do odbioru. Odbiór dokonywany jest protokolarnie przez Wykonawcę. 

§8 

1. Wykonawca opracuje szczegółową dokumentację rozruchową wraz z programem prób, którą 

przedkłada Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową. 

2. Wykonawca przeprowadzi próby w następującej kolejności: 

a) próby przedrozruchowe, które obejmą odpowiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne 

„suche” lub „zimne" dla wykazania, że każdy element czy urządzenie może być 

bezpiecznie poddane próbom rozruchowym, 

b) próby rozruchowe, obejmą próby ruchowe niezbędne dla wykazania, że całość 

przedmiotu zamówienia lub zdolne do samodzielnego funkcjonowania 

urządzenia/instalacje mogą pracować bezpiecznie i zgodnie z przyjętymi wymaganiami 

i właściwymi normami, 

c) ruch próbny, który winien wykazać, że całość przedmiotu zamówienia lub zdolne do 

samodzielnego funkcjonowanie urządzenia/instalacje działają niezawodnie i zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego, 

d) próby eksploatacyjne, potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów oraz 

wymaganą funkcjonalność i niezawodność instalacji w różnych warunkach pracy. 

3. Termin i czas przeprowadzenia prób końcowych zostaną ustalone na podstawie 

Harmonogramu. Z przeprowadzenia prób Wykonawca sporządza protokół. 

4. Pozytywny wynik prób końcowych i przedłożenie wymaganych dokumentów jest warunkiem 

koniecznym dla przeprowadzenia odbioru końcowego. 

§ 9 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: 

………………zł brutto, (słownie: …………………………………………złotych brutto). 
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2. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi: 

fakturami częściowymi po wykonaniu każdego poniższego etapu w następującej wysokości: 

Etapy Płatności 

1. Adaptacja pomieszczenia serwerowni  

przy ul. Senatorskiej 12 oraz dostawa, montaż i 

uruchomienie systemu zasilania rezerwowego 

80 % wynagrodzenia 

2. Dostawa i montaż podłogi technicznej  

w pomieszczaniu przy ulicy Senatorskiej 14 

20 % wynagrodzenia 

4. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury przez Zamawiającego. 

5. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury jest dokonanie odbioru bez uwag każdego 

etapu zgodnie z protokołem odbioru i na zasadach określonych w § 7.   

6. Wraz z każdą fakturą Wykonawca dostarczy oświadczenia podwykonawców potwierdzające, 

że otrzymali oni całe wynagrodzenie należne im na podstawie odpowiednich umów 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania i zaniechania osób, którym powierza 

wykonywanie poszczególnych zobowiązań w ramach działań lub ich części, na podstawie 

umowy o pracę lub jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej jak za własne działanie lub 

zaniechanie. 

2. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia, nie wyłącza uprawnienia 

Zamawiającego do naliczania kar umownych przewidzianych niniejszą umową, a następnie 

dochodzenia zapłaty tychże kar, jak również odszkodowania na zasadach ogólnych,  

w wysokości przenoszącej zastrzeżone kary umowne. Wykonawca zobowiązuje się  

w szczególności do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego na 

skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę – w 

terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy zestawienia tych kosztów. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień opóźnienia w wypadku naruszenia terminów wynikających  

z Harmonogramu, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust.1,  

za każdy dzień opóźnienia, 

b) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w §9 ust.1, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy Zamawiający uzna 

odmowę jego wykonania lub opóźnienie w jego wykonaniu dłuższe niż 60 dni w stosunku 

do terminu jego wykonania, jak też okoliczność odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
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c) za nieusunięcie wad lub usterek w okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni od dnia ich 

zgłoszenia w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, do dnia usunięcia wad i usterek 

przez Wykonawcę, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  

i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust.1, za każdy 

dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu usunięcia wad, 

4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie 14 dni od ich zgłoszenia Zamawiający 

będzie miał prawo zlecić usunięcie wad i usterek innemu podmiotowi, a kosztami w pełnej 

wysokości obciążyć Wykonawcę. 

5. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  

do wysokości faktycznie poniesionej szkody, z uwzględnieniem utraconych korzyści. 

6. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich potrącenia 

z kwoty wynagrodzenia. 

7. Kary wynikające z braku realizacji postanowień umowy w okresie gwarancyjnym, 

Wykonawca zapłaci na wezwanie Zamawiającego. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także za: 

a) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na terenie oraz tych instalacji, których 

istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót zgodnie z wiedzą  

i doświadczeniem, 

b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem prac, 

c) szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych  

i innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia  

na własny koszt. 

§ 11 

1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy – oprócz sytuacji określonych w § 13 – w przypadku 

zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową,  

a w szczególności: klęski żywiołowe, jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się 

przewidzieć lub takie, że od doświadczonego wykonawcy nie można było w sposób rozsądny 

oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków ostrożności, 

uniemożliwiające prowadzenie robót. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

§ 12 

1. Wykonawca zapewnia prawidłowe wykonanie oraz funkcjonowanie elementów wykonanych  

na podstawie niniejszej Umowy oraz zapewnia udzielenie Zamawiającemu wsparcia 
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serwisowego i technicznego jak też zapewnia autoryzowany serwis producenta dla urządzeń 

dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane przez siebie prace i dostarczone 

elementy na okres: 36 miesięcy. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca usunie wszelkie nieprawidłowości w zrealizowanym 

przedmiocie zamówienia, w szczególności wszelkie awarie i usterki. 

4. Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przez 

Zamawiającego. 

5. Wszelkie prace gwarancyjne nie wymagają jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego, w szczególności nie wymagają konieczności pokrycia przez Zamawiającego 

kosztów dojazdu, delegacji, dostaw, podmiany urządzeń. 

6. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w tym dostęp do aktualizacji 

oprogramowania dla dostarczonych urządzeń i oprogramowania zarządzającego. Wszystkie 

koszty gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym są włączone do ceny ofertowej. 

7. Czas na usunięcie awarii lub usterki liczy się od momentu zgłoszenia awarii lub usterki 

Wykonawcy. Zgłoszenie może nastąpić w formie pisemnej, ale Strony dopuszczają także 

zgłoszenie faksem, e-mailem wraz z potwierdzeniem telefonicznym otrzymania. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, 

jeżeli zgłoszenie awarii lub usterek nastąpiło przed upływem tego terminu. 

9. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie usunie awarii lub usterki w terminie określonym  

w gwarancji urządzenia, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na ryzyko  

i koszt Wykonawcy.  

10. W przypadku niemożności usunięcia awarii lub usterki w terminie wynikającym z umowy 

gwarancyjnej, Wykonawca może dostarczyć rozwiązanie zastępcze pozwalające na 

użytkowanie przedmiotu zamówienia. Odbiór uszkodzonego i dostawa sprawnego sprzętu 

odbywać się będzie w okresie gwarancji na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, istnienia awarii lub usterek nie nadających się 

do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 

zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń 

wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących 

przepisów Kodeksu Cywilnego. 

13. Wymiana rzeczy wadliwej lub dokonanie istotnej naprawy przez Wykonawcę w ramach 

gwarancji powoduje przedłużenie biegu gwarancji dla danej rzeczy o okres, w którym nie było 

możliwe korzystanie z niej. 

14. Wykonawca nie jest zobowiązany do usuwania usterek lub awarii spowodowanych przez 

używanie przedmiotu umowy w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z opisem 

zawartym w dokumentacji, instrukcjami, licencją, zawiadomieniami, zaleceniami lub poradami 

udzielonymi przez Wykonawcę, pod warunkiem, że są one obiektywnie uzasadnione. 

15. Wykonawca nie jest zobowiązany do usuwania usterek lub awarii powstałych w wyniku 

zawinionych błędów w eksploatacji przedmiotu umowy lub czynów zaniedbania przez 

Zamawiającego. 

16. Okres rękojmi obowiązuje przez taki sam czas jak okres gwarancji.  
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17. Wykonawca wykona naprawę w siedzibie Zamawiającego, w przypadku konieczności zabrania 

urządzenia dostarczonego w ramach realizacji Umowy zobowiązuje się do podstawienia, 

właściwego skonfigurowania i uruchomienia urządzenia zastępczego, które będzie mogło  

w pełni przejąć funkcje uszkodzonego urządzenia. Zamawiający dopuszcza, aby wymianę 

uszkodzonego urządzenia na sprawne dokonywał nieautoryzowany serwis Wykonawcy przy 

zachowaniu rygoru, że naprawy tych uszkodzonych urządzeń będzie dokonywał już 

autoryzowany serwis producenta (jeżeli taka wymiana nie jest sprzeczna z warunkami 

gwarancji producenta urządzenia). 

18. Wykonawca dokona wstępnej analizy rodzaju usterki lub awarii w celu zakwalifikowania czy 

jest to awaria lub usterka gwarancyjna czy niegwarancyjna. 

19. Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie systemu o urządzenia i oprogramowanie 

konieczne do ustanowienia zdalnego dostępu na potrzeby serwisu urządzeń przez Wykonawcę. 

Wszelkie koszty związane z ustanowieniem zdalnego dostępu obciążają Wykonawcę. 

Wymagania techniczne dotyczące zdalnego dostępu na potrzeby serwisu oprogramowania: 

a)  połączenie za pomocą VPN, 

b)  ograniczenie liczby adresów IP z jakich może być nawiązane połączenie zdalne, 

c)  monitorowanie połączeń zdalnych za pomocą narzędzi posiadanych przez 

Zamawiającego, możliwość ograniczenia czasowego nawiązywania połączeń zdalnych 

oraz blokowania zdalnego dostępu przez Zamawiającego. 

20. Przez naprawę urządzenia Zamawiający rozumie: 

a)  naprawę urządzenia na miejscu lub 

b)  podmianę urządzenia na inne sprawne, działające w przedmiocie zamówienia i tożsame 

funkcjonalnie. 

21. Do usterek lub awarii Zamawiający nie zalicza mechanicznych uszkodzeń, o ile nie wynikają z 

niewłaściwego montażu, wad konstrukcyjnych lub materiałowych. 

22. Wykonawca, wskaże Zamawiającemu dedykowany serwis WWW (Helpdesk), nr telefonu 

serwisowego, adres email, na które można będzie zgłaszać wszelkie awarie i usterki 

uruchomionych w ramach projektów elementów. Kontakt serwisowy będzie dostępny w trybie 

365/7/24.  

23. Zamawiający oczekuje 1 godzinnego czasu reakcji na zgłoszenie jakim jest rejestracja 

zgłoszenia w elektronicznym systemie obsługi zgłoszeń serwisowych po stronie Wykonawcy. 

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja zwrotna na telefon serwisowy 

Zamawiającego (nr. ……...............) lub informacja w postaci listu elektronicznego na adres 

email ……. 

24. Wykonawca w ramach gwarancji na wykonane usługi zapewni odpowiednio szybki poziom 

reakcji na zgłoszenie przez Zamawiającego zdarzenia wymagającego interwencji Wykonawcy.  

 

§ 13 

1. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją i odbiorem sprawuje: 

a) ze strony Zamawiającego: ___________________ tel. _________________ mail____. 

b) ze strony Wykonawcy: _____________________ tel. _________________ mail _____. 
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2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, odbywać się będzie poprzez pisemne zgłoszenie. 

Zmiana nie wymaga formy aneksu. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy  

w następujących przypadkach: 

1) konieczność dostarczenia innych, niż określone w umowie urządzenia, niepowodujących 

zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonych w umowie 

urządzeń, oprogramowania lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających parametry nie gorsze od zaproponowanych 

przez Wykonawcę w ofercie; 

2) pojawienie się na rynku urządzeń producenta sprzętu nowszej generacji, o lepszych 

parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że 

takie zmiany nie spowodują zwiększenia ceny; 

3) wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeb w zakresie zmiany 

terminów wykonania lub odbioru przedmiotu umowy; 

4) zmiany nazwy, adresu, statusu firmy; 

5) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki 

VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany wynagrodzenia brutto 

wynikającej ze zmiany stawki podatku; 

6) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 

po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

7) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na: 

- konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna  

w celu prawidłowego wykonania umowy; 

- okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe wstrzymanie 

realizacji umowy przez Zamawiającego; 

- okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy; 

8) inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu 

wykonania umowy; 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny  

do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty. 

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych  

w szczególności: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego), 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez 

Wykonawcę. 
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§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz.  1986 

z późn. zm.). 

2. Spory strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze  

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

4. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1: Odpis/kopia właściwego dokumentu rejestrowego Wykonawcy; 

2) załącznik nr 2: specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz projekt 

techniczny; 

3) załącznik nr 3: Oferta Wykonawcy (Formularz oferty); 

4) załącznik nr 4: Wzór protokołu odbioru. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                  WYKONAWCA 



12 

 

Załącznik nr 4 do umowy 
PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

………………………….. 

 

I. Data: …………………. 

Numer umowy: …………………………………………………. 

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………… 

 

II. Potwierdzam, iż dokonano odbioru przedmiotu dostawy zakupionego w ramach ww. umowy. 

Przedmiot dostawy jest zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Ofertą przedmiotowej umowy. 

L.p. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Ilość 

sztuk 

Nr seryjny 

1.    

…    

….    

….    

III. Kompletność dostawy*: 

1. TAK 

2. NIE – uwagi / zastrzeżenia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

IV. Przekazanie dokumentu gwarancyjnego**. 

1. TAK 

2. NIE – uwagi / zastrzeżenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V. Proces dostawy zakończono w dniu: ……………. (data) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

VI. Przeprowadzenie wdrożenia: 

3. TAK 

4. NIE – uwagi / zastrzeżenia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

VII. Końcowy wynik przyjęcia*: 

1. Pozytywny 

2. Negatywny – uwagi / zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

__________________________  ___________________________ 
Imię i Nazwisko Imię i Nazwisko 

Stanowisko osoby upoważnionej Stanowisko osoby upoważnionej 

do podpisu w imieniu Zamawiającego do podpisu w imieniu Wykonawcy _________________ 

 ___________________________ 
[Data]  [Data] 

 
* - Niepotrzebne skreślić 

** - Zgodnie z umową 


