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Załącznik nr  1b do SIWZ 
 

UMOWA  ………………………… 

 
zawarta w dniu …..................................  w …………………….. pomiędzy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

KRS ………………………….. 

NIP PL ……………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

reprezentowanym przez: 

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

po wstępnej kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3) i ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r.  

o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 2077) dokonanej przez  

 

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

 

a 

................................................................................................................................................................... 
(nazwa, adres Wykonawcy) 

.................................................................................................................................................................... 
(nazwa, adres Wykonawcy) 

KRS :…………………… NIP: ……………………     

 

zwanym dalej „Wykonawcą ” reprezentowanym przez : 

   

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

 

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

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa na 

dostawy o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia medycznego odpowiadającego wymaganiom ustawy  

z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz.U. 2017 poz. 211 z późn.zm.) w ramach 

postępowania na  ………………………………………………………………………………………………….. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z: 

a) warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 

 Zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

b)   wymogami wynikającymi z przepisów prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia przedmiotu dostawy we wskazanym przez 

Zamawiającego miejscu; 

b)  dostarczenia Zamawiającemu wraz z przedmiotem dostawy szczegółowej instrukcji obsługi 

przedmiotu dostawy sporządzonej w języku polskim w formie pisemnej; 
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c) dostarczenia wraz ze sprzętem deklaracji zgodności oraz potwierdzenia dokonania 

powiadomienia/zgłoszenia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

medycznych i Produktów Biobójczych, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 

medycznych (dz. U. z 2017r., poz. 211 z późn. zm.) w języku polskim w formie pisemnej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 21 listopada 2018 

roku. 

4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 w dniu dostawy, Wykonawca zobowiązany jest 

do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim: 

a) wskazanych przez Zamawiającego pracowników personelu Zamawiającego w zakresie 

eksploatacji i obsługi urządzenia, 

b) pracowników technicznych w zakresie oceny stanu technicznego, przeprowadzenia testów 

funkcjonalnych i bezpieczeństwa, przeglądów, kalibracji urządzenia  

i jego konserwacji realizowanych po upływie okresu gwarancji. 

5. Do dostarczonego przedmiotu dostawy Wykonawca dołączy specyfikację dostawy/wykaz. 

6. Dostawa nastąpi bezpośrednio do Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 

08:00 – 14:00 do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia. 

7. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z przynajmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem o dostawie na numer telefonu  …………………………………………. .. 

8. Należyte wykonanie dostawy urządzenia wraz z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. b) – 

c) instalacja i uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzenie szkolenia zgodnie z  § 2 ust. 4 

potwierdzone będzie w protokole odbioru podpisanym przez Strony. 

§ 3 

1. Za należyte zrealizowanie całej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie ustalone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazane w 

Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera cenę za dostarczony towar oraz wszystkie koszty związane  

z dostawą towaru do Zamawiającego, a w szczególności koszty transportu, cło, podatek VAT  

i ubezpieczenie. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy nie może przekroczyć kwoty: 

brutto …..................................................................................................................................... zł  

(słownie: …...................................................................................................................................) 

w tym: 

netto ….....................................................................................................................................  zł 

(słownie: …...................................................................................................................................) 

VAT ….. % co wynosi …............................ zł  

(słownie:  …..................................................................................................................................)          

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowej i wystawionej zgodnie z umową faktury VAT.  Podstawę wystawienia 

faktury VAT stanowi protokół odbioru, potwierdzający należyte wykonanie całego zakresu 

będącego przedmiotem umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać na fakturze numer niniejszej umowy oraz numer zadania. 



 3 

§ 4 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest wolne od wad fizycznych i prawnych. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na urządzenie na okres  ……….. miesięcy. Okres 

gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania Strony protokołu odbioru. 

3. Warunki gwarancji w zakresie nieuregulowanym w umowie, określone są w dokumencie gwarancji 

wydanym Zamawiającemu w dniu odbioru. Warunki gwarancji określone w dokumencie 

gwarancyjnym nie mogą być sprzeczne z warunkami określonymi w umowie. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania ujawnionych wad i awarii  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zgłoszeniu wady. W razie nieusunięcia 

wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady 

osobie trzeciej, mającej autoryzację producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Wykonawca w ramach gwarancji na własny koszt będzie naprawiał urządzenie lub wymieniał jego 

elementy, podzespoły i zespoły, które uległy uszkodzeniu. Wykonawca nie będzie obciążał 

Zamawiającego z tego tytułu żadnymi kosztami. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

uszkodzenia powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego. 

6. Przesłanie zgłoszenia o wadzie lub awarii faksem na numer…...................................... lub mailem 

na adres ……………………………………………………………………. będzie jednoznaczne ze 

złożeniem zgłoszenia przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego  

o zmianie adresu, numeru faksu lub maila. Jeżeli Wykonawca zmieni nr faksu, adres lub mail i nie 

powiadomi o tym zdarzeniu Zamawiającego, to uważa się, że zgłoszenie jest skutecznie złożone 

pod ostatnio znanym Zamawiającemu adresem, numerem faksu lub mailem. 

8. Serwis, naprawy, konserwacje i przeglądy w okresie gwarancji będą wykonywane zawsze przy 

użyciu narzędzi i aparatury Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. 

9. Wykonawca wykonuje czynności, o których mowa w ust. 8 w siedzibie Zamawiającego. W przypadku 

konieczności wykonania tych czynności poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca, po uzyskaniu 

zgody Zamawiającego zobowiązany jest na własny koszt odebrać urządzenie od Zamawiającego  

a po wykonaniu koniecznych czynności dostarczyć urządzenie do siedziby Zamawiającego. Koszt  

i ryzyko transportu urządzenia w tym utrata i uszkodzenie urządzenia obciąża Wykonawcę od chwili 

odbioru urządzenia od Zamawiającego do podpisania przez Strony protokołu odbioru w chwili 

zwrotu urządzenia Zamawiającemu. 

10.  W przypadku gdy naprawa gwarancyjna będzie trwała dłużej niż 7 dni kalendarzowych, od momentu 

złożenia zgłoszenia, Wykonawca na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze lub jego element, zespół, podzespół zastępczy 

objęty zgłoszeniem o parametrach nie gorszych od parametrów określonych w załączniku nr 5 do 

SIWZ.  

11.  Wszystkie naprawy przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas przestoju, liczony od dnia 

zgłoszenia usterki lub awarii, do dnia przekazania sprawnego urządzenia lub elementu, zespołu, 

podzespołu urządzenia Zamawiającemu. 

12.  W przypadku 3- krotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu w okresie objętym gwarancją 

Zamawiający ma prawo zażądać wymiany elementu/podzespołu na fabrycznie nowy lub wymiany 

całego urządzenia na nowe. Nowy element / podzespół lub urządzenie, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu i zainstaluje na warunkach określonych w niniejszej umowie, nie później niż w ciągu 15 

dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania żądania wymiany z zastrzeżeniem wykonania 
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obowiązku określonego w ust.10. 

13.  Nowy element / podzespół dostarczony Zamawiającemu musi odpowiadać warunkom  

i parametrom opisanym w SIWZ. Dla nowego elementu / podzespołu gwarancja , o której mowa  

w ust. 2, biegnie od daty jego odbioru. 

14. Gwarancją nie są objęte: 

 a) uszkodzenia i wady dostarczanego urządzenia wynikłe na skutek: 

 - eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, 

niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego 

uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 

Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.) 

15. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu odpłatny serwis pogwarancyjny urządzenia 

w okresie jego użytkowania przez Zamawiającego, jednak nie krócej niż przez okres 3 lat, licząc od 

upływu terminu gwarancji (nazwa i adres serwisu:…………………………………….……………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………..) 

16. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych i podzespołów , w tym 

zapewnić  możliwość zakupu części zamiennych i podzespołów przez Zamawiającego w okresie 

min. 10 lat od dnia upływu okresu gwarancji.   

§ 5 

1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

2.  Jeżeli dostarczone rzeczy stanowiące przedmiot dostawy mają wady Zamawiający może – według 

swego wyboru – odstąpić od umowy w całości lub części albo żądać obniżenia ceny, albo żądać 

wymiany rzeczy na wolne od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z tym, że nie może 

wykonać prawa odstąpienia, jeśli Wykonawca w terminie 3 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz 

wolną od wad, z zastrzeżeniem ust.6. 

3.  Strony ustalają, iż w wypadku ujawnienia wad fizycznych w przedmiocie dostawy Zamawiający  w 

terminie do 7 dni od ujawnienia wad pisemnie zgłosi Wykonawcy istnienie wad z 

wyszczególnieniem ilości wadliwych rzeczy i opisu wad.  

4.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wad dostarczonych rzeczy, 

strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia co do części umowy od której 

odstąpiono.  

5.  Obniżenie ceny, o którym mowa w ust.2, następuje w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy 

wolnych od wad pozostaje do ich wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.  

6.  Jeżeli dostarczone rzeczy mają wady tego rodzaju, że ich użycie może narazić na 

niebezpieczeństwo życie lub zdrowie ludzi Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do 

odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 

7. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od 

stwierdzenia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

§ 6 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 3 umowy w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 
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okoliczności, o których mowa w  § 5 ust. 2 lub ust. 6, albo z innych przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy  lub rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

2.  Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto 

wynagrodzenia  określonego w § 3 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia w dostawie lub 

zainstalowaniu lub uruchomieniu urządzenia lub dostarczenia dokumentów, o których mowa w §2 

ust. 2 lit. b) lub c), a także za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków, o których mowa w § 

4 ust. 4, § 4 ust. 10, § 4 ust 12.  

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z § 2 ust. 4. 

4.  Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto 

wynagrodzenia  określonego w § 3 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie dostarczenia  

w terminie wskazanym, zgodnie z § 5 ust.2 rzeczy wolnych od wad. Kara umowna naliczana będzie do 

dnia odstąpienia Zamawiającego od umowy lub do dnia dostarczenia rzeczy wolnych od wad. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić naliczoną karę umowną z jakimikolwiek należnościami 

przypadającymi Wykonawcy. 

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

naliczonych kar umownych. 

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy. 

§ 8 

1. Strony ustalają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzane 

wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad wynikających z 

niniejszej umowy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy, są dopuszczalne jedynie gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w 

szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki 

wprowadzenia zmian; 

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego 

Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 

łącznie na-stępujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
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b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

4) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których mowa w pkt 1), 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6; 

6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2) i 3) oraz pkt 4) lit. b), nie można wprowadzać 

kolejnych zmian umowy jeśli miałoby to prowadzić lub prowadziłoby to do uniknięcia stosowania 

przepisów ustawy. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1), 3) i 6), zmiany postanowień umownych nie mogą 

prowadzić do zmiany charakteru umowy. 

6. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 

przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, 

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 3 pkt 4). 

7. W związku z faktem, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono możliwość 

istotnych zmian umowy dopuszcza się, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 – 6., następujące zmiany 

postanowień umowy:  

1) zmiana wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy możliwa jest w przypadku gdy zaistnieje 

przynajmniej jedna z poniższych okoliczności: 

I. Nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa powodująca zmianę stawki podatku lub zmian 

wysokości innych należności administracyjno–prawnych (np.: podatek VAT, cło, akcyza) i zmiana 

taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w takim przypadku 

Strony podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tym jednak 

zastrzeżeniem, że jeśli nic innego nie będzie wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa to zmiana powodująca wzrost kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie 

niniejszego punktu możliwa będzie jedynie do wysokości 2% wartości całkowitej brutto umowy, 

II. Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia przez Wykonawcę 

byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego 

nie dało się przewidzieć przy zawarciu umowy (np. znaczącej (tj. powyżej 10% od kursu z chwili 
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zawarcia umowy) zmiany kursu waluty mającej wpływ na koszty realizacji zamówienia), – w takim 

przypadku Strony podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z 

tym jednak zastrzeżeniem, że jeśli nic innego nie będzie wynikać z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa to zmiana powodująca wzrost kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy na 

podstawie niniejszego punktu możliwa będzie jedynie do wysokości 2% wartości całkowitej brutto 

umowy; 

2) zmiana sposobu i/lub terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w 

przypadku, gdy konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w momencie zawarcia umowy lub gdy wprowadzenie takiej zmiany jest korzystne dla 

Zamawiającego. Przez zmianę korzystną dla Zamawiającego rozumie się zmianę polegającą na 

określeniu sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, który będzie pociągał za sobą mniejsze 

koszty dla Zamawiającego i/lub wydłużeniu terminu płatności – w takim przypadku Zamawiający 

zwróci się z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o wprowadzenie konkretnej zmiany do umowy 

przedstawiając jednocześnie propozycję aneksu do umowy, a Wykonawca w terminie 7 dni od 

otrzymania wniosku zaakceptuje zmianę lub pisemnie przedstawi powody odmowy 

zaakceptowania proponowanej zmiany; 

3) Zmiana przedmiotu dostawy jest dopuszczalna w przypadku gdy zmiana taka nie spowoduje 

rozszerzenia przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ w razie zaistnienia jednej z poniższych 

okoliczności: 

a) Zakończenie produkcji lub wycofanie z rynku przedmiotu dostawy - w takim przypadku dopuszcza 

się zmianę na nowy przedmiot dostawy pod następującymi warunkami: 

- nowy przedmiot dostawy będzie miał takie same lub lepsze parametry w porównaniu z 

określonymi w SIWZ oraz 

- cena nowego przedmiotu dostawy nie będzie wyższa od podanej w ofercie Wykonawcy. 

Aby wprowadzić taką zmianę umowy Wykonawca musi stosownymi dokumentami udowodnić 

Zamawiającemu zaistnienie wszystkich powyżej określonych warunków oraz zakończenia 

produkcji lub wycofania z rynku przedmiotu dostawy. 

b) Braku na rynku przedmiotu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - w takim 

przypadku dopuszcza się zmianę na inny, nowy przedmiot dostawy o innej nazwie handlowej pod 

warunkiem, że nowy przedmiot dostawy posiada identyczne lub lepsze parametry. 

Aby wprowadzić taką zmianę umowy Wykonawca musi stosownymi dokumentami udowodnić 

Zamawiającemu zaistnienie wszystkich powyżej określonych warunków oraz brak na rynku 

przedmiotu dostawy. 

c) Zmiany ceny z korzyścią dla Zamawiającego (cena niższa). 

§ 9 

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przelać  na osoby trzecie 

jakichkolwiek obowiązków lub praw (w tym wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy.  

Jakakolwiek czynność prawna powodująca zmianę wierzyciela z Wykonawcy na inny podmiot wymaga 

również uprzedniej pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wzmiankę o zakazie cesji na każdej fakturze lub rachunku 

wystawionych na podstawie niniejszej umowy. 

§ 10 

Wszelkie spory jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
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§ 11 

1.   Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  

i Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 

§ 12 

1.  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

a)  administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę wskazanych w niniejszej umowie 

oraz osób wskazanych w niniejszej umowie do realizacji/kontaktu jest Inspektorem Ochrony Danych 

Administratora, 

b)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora - ……………………………………………………,. 

c)  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

d)  odbiorcami danych osobowych będą Podmioty, którymi Administrator powierzył przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e)  dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż 6 lat od daty zawarcia umowy do czasu wydania 

zgody na brakowanie dokumentacji postępowania przez Archiwum Państwowe. 

f)  osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

g)  osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

h)  podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

j) osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do: 

− żądania usunięcia jej danych osobowych; 

− przenoszenia danych osobowych,  

          -   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. 

§ 13 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

Załączniki do Umowy : 

1. Formularz cenowy  

2. SIWZ  

3. Opis Przedmiotu Zamówienia 

4. Wzór protokołu odbioru 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                         WYKONAWCA : 

 

.........................................     .............................................. 

 

.........................................     .............................................. 
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PROTOKÓŁ ODBIORU 

do umowy  …………………………. z dnia ……………….……… 

Przedmiot umowy: ……………..………………………………………………………………………………..  
 

 Ilość: ………………………………………… 

 Typ:  ………………………………………… 

 Numer fabryczny urządzenia:………………………………………. 

Zamawiający:       Wykonawca: 

………………………………………………..  ……………………………….  
………………………………………………..   …….…………………..….… 
……………………………………………….   ………………………………. 
  
Użytkownik………………………………………………………………………………………………………. 
 
Umowny termin wykonania przedmiotu umowy: …………………………....……….. 

Faktyczny termin wykonania przedmiotu umowy: ………………………………..….. 

Całkowita wartość pakietu wynosi brutto: …………………..…….……………. PLN 

Gwarancja: ………………………. od dnia odbioru urządzenia tj. do ……….………………… 

Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zgodnie z umową zapewni odpłatny serwis 

pogwarancyjny nie krócej niż przez okres 3 lat licząc od upływu terminu gwarancji. 

Przekazane przez Wykonawcę dokumenty: 

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

W/w dokumenty pozostają w posiadaniu: ……………………………………………………………… 

 

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkolił: 

 W zakresie eksploatacji i obsługi przedmiotu dostawy personel Zamawiającego: 

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

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

Niniejszy protokół potwierdza, że dostarczony przedmiot umowy: 

- jest/ nie jest* kompletny,  

- sprawny technicznie / niesprawny technicznie *, 

Do w/w przedmiotu umowy Zamawiający/ użytkownik*  nie wnosi zastrzeżeń/ wnosi zastrzeżenia. 

Potwierdza/ nie potwierdza należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
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Protokół odbioru z dnia: ……………….. 

 

 

Uwagi: 

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

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

 

 Załączniki: 

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

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

*) niepotrzebne skreślić 

 

ZAMAWIAJĄCY:            WYKONAWCA: 

 


