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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ    

 

WZÓR UMOWY 

 

 

UMOWA 

zawarta w dniu …………….. 2020 r. w Głownie pomiędzy: 

Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Głownie” z siedzibą w Głownie, ul. Mikołaja Kopernika 

19, 95-015 Głowno, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000354061,  

posiadającym numer NIP: 733-13-39-049 oraz REGON 100835747, które reprezentuje: 

1. ……………………………………………, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

 

__________________________________ z siedzibą w ___________________, 

ul._______________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 

dla__________________________, Wydział ___KRS pod nr _____________,  o kapitale 

zakładowym ___________ zł, wpłaconym w całości, posiadającą numer identyfikacji 

podatkowej NIP: ____________, REGON: ____________________, 

reprezentowaną/reprezentowanym przez : 

1. ______________________________, 

2. ______________________________,  

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Aktualny Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ Aktualny wypis z Centralnej ewidencji  

i informacji  o działalności gospodarczej Wykonawcy stanowić będzie Załącznik nr 1  

do niniejszej umowy. 

 

§ 1 

 

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.). 

Umowa dotyczy „Dostawy i montażu  instalacji klimatyzacji w budynku  Przychodni 

Miejskiej „Remedium” przy ul. Kopernika 19 w Głownie wraz z przeszkoleniem 

personelu” w zakresie obsługi Przedmiotu Zamówienia   w ilości 2   godzin.    
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§ 2 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy zwanym dalej Przedmiotem Zamówienia jest „Dostawa i montaż  
instalacji klimatyzacji w budynku  Przychodni Miejskiej „Remedium” przy ul. Kopernika 
19 w Głownie wraz z przeszkoleniem personelu” wskazany na podstawie Załącznika nr 1A 

do umowy pn. Formularz Asortymentowo – Cenowy, Opisu Technicznego A2 do SIWZ. 

44163000-0 Rury i osprzęt  

44163200-2 Osprzęt do przewodów rurowych  

44164310-3 Rurki i osprzęt  

44167000-8 Różny osprzęt do przewodów  

44167300-1 Łuki, teowniki i osprzęt do przewodów  

44523000-2 Zawiasy, mocowania i osprzęt  

 

 

 45311200-2                Instalacje elektryczne;  

 45331200-8                Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

 45400000-1                Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych                   

 

2. Wraz z urządzeniami objętymi Przedmiotem Zamówienia, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu pełną dokumentację (opisy urządzeń, instrukcje obsługi, paszporty 

techniczne) w języku polskim wraz z dokumentami potwierdzającymi, że urządzenia 

posiadają wymagane atesty, certyfikaty. Urządzenia zostały wyprodukowane nie wcześniej 

niż w 2019 roku. 

 

3. Przedmiot Zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujące na terytorium państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA).  Przedmiot Zamówienia ma być oznakowany znakiem CE 

potwierdzającym zgodność wyprodukowanego wyrobu z normami i wymaganiami 

zasadniczymi dyrektyw, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem 

jednostki notyfikowanej, to obok znaku deklaracji zgodności CE ma być umieszczony numer 

identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej. 

4. Urządzenia, dla których wymagany jest certyfikat bezpieczeństwa CE muszą być właściwie 

oznakowane. Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające,  

że posiadają one wymagany certyfikat bezpieczeństwa (CE) lub oświadczenie, że certyfikat 

bezpieczeństwa nie jest wymagany. 

 

5. Dostarczone urządzenia muszą odpowiadać wymogom technicznym określonym w SIWZ,  

     Formularzu ofertowym,  Formularzu Asortymentowo – Cenowym, Specyfikacji   

     Technicznej..   

6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną budynków 

      Zamawiającego, w celu dokonania niezbędnych sprawdzeń, obliczeń, ekspertyz.  

7.   Wykonawca przygotuje szczegółowy Harmonogram rzeczowy realizacji prac instalacyjnych   

      w terminie do 7 dni od podpisania umowy. Harmonogram  podlega akceptacji    

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Rury-i-osprzet
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Osprzet-do-przewodow-rurowych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Rurki-i-osprzet
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Rozny-osprzet-do-przewodow
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Luki-teowniki-i-osprzet-do-przewodow
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Zawiasy-mocowania-i-osprzet
http://cpv.alx.pl/?q=45400000-1
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      Zamawiającego. Jeżeli w trakcie realizacji wystąpi potrzeba jego korekty  

      (z powodów których nie można było przewidzieć), Wykonawca przedstawi nowy  

      Harmonogram, który musi zostać  uzgodniony z Zamawiającym. 

8.    Prace będą się odbywały zgodnie z ustalonym Harmonogramem. 

9.  Prace będą się odbywały w działającym obiekcie służby zdrowia. 

10. Urządzenia zostaną dostarczone i zamontowane w placówce Zamawiającego.  

11. Wykonawca zapewnia zaplecze dostaw.   

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej organizacji pracy przez zapewnienie 

nadzoru, porządku i dyscypliny pracy. 

13. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość stałej kontroli realizacji umowy i będzie 

stosował się do wszelkich poleceń i instrukcji przedstawiciela Zamawiającego. 

14. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt uporządkować   

  i doprowadzić do stanu początkowego pomieszczenia w których wykonano instalacje   

 urządzeń. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia i przeszkolenia pracowników  

       Zamawiającego w obsłudze zainstalowanych urządzeń.   

16. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi  

       w języku polskim. 

17. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami zakres rzeczowy robót, które  

      nie zostały wskazane w oświadczeniu zawartym w ofercie, jako prace które powierzone     

      zostaną podwykonawcom.  

18. Wykonanie pozostałego zakresu robót, w szczególności zakres prac specjalistycznych 

Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców pod warunkiem, iż Wykonawca 

wskaże w oświadczeniu zawartym w Ofercie zamiar ich wykonania przy pomocy  

podwykonawców.  

19. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,  

zamieszcza informacje o podwykonawcach w Załączniku 2B.  

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych., w celu wykazania spełniania 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.  

21. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem zawartym w Formularzu 
Asortymentowo – Cenowym oraz w pozostałych załącznikach do SIWZ, o których mowa w 
niniejszym paragrafie Umowy. 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

 

1) dostawy wraz z transportem Przedmiotu Zamówienia do wskazanego przez 

Zamawiającego miejsca w Przychodni Miejskiej „REMEDIUM” 95-015 Głowno,  

ul. Mikołaja Kopernika 19, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego w formie 

pisemnej.   
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2) zapewnienia takiego opakowania Przedmiotu Zamówienia, jakie jest wymagane by nie 

dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca 

dostawy Przedmiotu Zamówienia, 

3) instalacji i uruchomienia dostarczonego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego,   

4) przeszkolenia personelu w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń, w ilości 2 godzin. 

5) wykonania Przedmiotu Zamówienia z należytą starannością i terminowo. 

6) zaopatrzenia dostarczanych urządzeń w odpowiednio widoczne, czytelne i 

nieusuwalne oznakowanie tzn.: każdemu wyrobowi będzie towarzyszyć informacja 

konieczna do bezpiecznego jego używania i do zidentyfikowania wytwórcy. 

 

2. Wykonawca potwierdza, że Przedmiot Zamówienia jest nowy i nie posiada wad 

fizycznych oraz wad prawnych. 

3. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

150.000,00 PLN; polisę przedłoży polisę przed zawarciem umowy. 

 

§ 4 

Przedmiot Zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany w terminie od dnia zawarcia 

umowy do dnia  14 sierpnia 2020 r. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w § 2 niniejszej umowy Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości   brutto ………………………PLN, słownie 

…………….…………………………………………….….........……….............PLN 

 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy obejmuje 

całą wartość Przedmiotu Zamówienia wraz ze wszystkimi podatkami i opłatami oraz 

wartością niezbędnych usług do wykonania Przedmiotu Zamówienia, w tym m.in. koszt 

transportu i dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia, koszt instalacji i uruchomienia sprzętu, 

koszt przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu oraz musi 

uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w SIWZ oraz wszystkie koszty z tytułu należytej 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji Przedmiotu Zamówienia, a także 

wszystkie koszty wymienione w niniejszej umowie.   

 

3. Strony ustalają, że rozliczenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nastąpi na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane w treści faktury VAT w terminie do 30 dni 

od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo  wystawionej faktury VAT.  

 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany końcowy protokół 

zdawczo-odbiorczy, sporządzony zgodnie z procedurą  określoną w § 6.  
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5. Niniejszym Zamawiający informuje, że posiada konto na 

platformie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl  umożliwiające Wykonawcy wystawienie 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z 

tego prawa, zobowiązany jest on wystawić fakturę w następujący sposób: NABYWCA: 

Centrum Medyczne Sp. z o. o., ul. Mikołaja Kopernika 19, 95-015 Głowno, NIP 733-133-90-

49; ODBIORCA: J.W. 

 

6. Stałość cen jednostkowych brutto ustala się na cały okres obowiązywania umowy. 

 

7. Jako zapłatę faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją 

niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

9. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy dopuszcza się zmianę 

wartości umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Taka zmiana może 

nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy zawierającego 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

10. W przypadku zmiany technologii produkcji lub w przypadku zaistnienia innych 

okoliczności pozwalających na obniżenie ceny Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

odpowiednio ją obniży.  

 

§ 6 

1. Po dostarczeniu przez Wykonawcę zamówionego sprzętu pod wskazany adres, Strony 

sporządzą ilościowy protokół dostawy stwierdzający fakt dostarczenia urządzeń do 

Zamawiającego. Protokół ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Wzór protokołu 

dostawy stanowi Załącznik do niniejszej umowy.  

 

 

2. Po sporządzeniu protokołu dostawy Wykonawca przystąpi do montażu dostarczonych 

urządzeń Strony sporządzą ilościowy protokół montażu stwierdzający fakt zamontowania 

dostarczonych urządzeń do Zamawiającego. Protokół ten nie stanowi podstawy do 

wystawienia faktury. Wzór protokołu dostawy stanowi Załącznik do niniejszej umowy. 

  

3.W ciągu 7 dni roboczych od dnia obustronnego podpisania protokołu montażu, 

Zamawiający przeprowadzi testy zgodności dostarczonego i zamontowanego sprzętu z 

postanowieniami SIWZ, ofertą Wykonawcy i specyfikacją techniczną, zaś Wykonawca 

przeprowadzi przeszkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń. Data 

przeszkolenia zostanie ustalona między stronami w dniu podpisania protokołu montażu.  

 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku testów, o których mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu umowy, że dostarczony sprzęt jest zgodny z postanowieniami SIWZ, 

ofertą Wykonawcy i specyfikacją techniczną oraz prawidłowo funkcjonuje, a także po 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
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przeprowadzeniu przeszkolenia personelu w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń, strony 

podpiszą końcowy protokół zdawczo-odbiorczy (wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 

stanowi Załącznik do umowy). Obustronne podpisanie końcowego protokołu stanowi 

podstawę do wystawienia faktury. 

 

5. W przypadku stwierdzenia w toku testów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu 

umowy, że dostarczone urządzenia nie są zgodne z postanowieniami SIWZ, ofertą 

Wykonawcy i specyfikacją techniczną lub nie funkcjonują prawidłowo, zostanie sporządzony 

i podpisany przez obie strony protokół rozbieżności w którym: 

a) zawarty zostanie wykaz stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub 

niezgodności urządzeń, 

b) określony zostanie termin (terminy) i sposób usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości lub niezgodności. 

 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się do podpisania protokołu rozbieżności w 

terminie wskazanym przez  Zamawiającego, Zamawiający może według swego wyboru: 

a) sporządzić taki protokół rozbieżności jednostronnie, zawiadamiając Wykonawcę o tym 

fakcie oraz wzywając go do usunięcia nieprawidłowości lub niezgodności w terminach 

wskazanych w protokole rozbieżności,  

b) bez sporządzania protokołu rozbieżności odstąpić od umowy, przy czym odstąpienie 

takie traktowane będzie jako odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

i rodzić będzie obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a. 

 

7. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

i żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a. 

 

8. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego w protokole rozbieżności terminu (terminów) 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, Zamawiający ma prawo według 

swego wyboru: 

a) wyznaczyć mu nowy termin z jednoczesnym naliczeniem kar umownych, o których 

mowa w § 7 ust. 1 lit. d (przy czym uchybienie temu terminowi skutkować będzie 

odstąpieniem od umowy zgodnie z postanowieniem wskazanym w lit. b niniejszego 

ustępu); albo  

b) bez wyznaczania nowego terminu odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a. 

 

§ 7 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w  § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

 b) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu sprawnego, kompletnego i gotowego  

do eksploatacji  urządzenia – kara umowna będzie wynosiła 0,5% wartości 
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wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, 

 c) za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie 

odbioru - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1, niniejszej umowy  za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego w terminach 

określonych w § 6 ust. 4 i 5  lub nie podjęcia działań naprawczych, kara umowna 

będzie wynosiła 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z  przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 5 ust. 1 niniejszej umowy,  

z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 i 5 niniejszej umowy. 

 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy nie ponosząc odpowiedzialności, o której mowa  

w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się  

z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia więcej niż 7 dni od dnia doręczenia pisemnego 

ponaglenia za nieterminową realizację zamówienia. 

 

4. W przypadku okoliczności określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

 

5. Całkowita wzajemna odpowiedzialność Stron ograniczona jest do wysokości umowy 

określonej  w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

6. Jeżeli wysokość szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przekraczać będzie wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

7. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. 

 

§ 8 

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich 

zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej (w szczególności: strajk, 

wojna, powódź, zamieszki) będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. 

 

2. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje  

ona o tym pisemnie drugą Stronę w terminie dwóch dni roboczych od powstania tych 

okoliczności. Strony zobowiązują się współdziałać w celu jak najszybszego podjęcia działań, 

zmierzających do realizacji umowy.  
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3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się  

na nie powołuje. 

 

4. Termin dostawy lub wykonania innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

może być wydłużony lub wstrzymany w przypadku wystąpienia i odpowiedniego 

udokumentowania siły. 

 

§ 9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia, zgodnie z warunkami 

gwarancji i serwisu na oferowane urządzenia, odpowiednio do udzielonej gwarancji na okres 

5 lat.  

2. W przypadku nie podjęcia naprawy gwarancyjnej i nie przestrzegania jej terminów,  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy wykwalifikowanym podmiotom 

trzecim i obciążenia Wykonawcy kosztami ww. naprawy. Działanie takie przerywa bieg 

terminu gwarancji oraz nie zmienia warunków jej świadczenia przez Wykonawcę. 

 

3. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze 

specyfikacją techniczną Przedmiotu Zamówienia zwłaszcza w zakresie:  

1) zgodności z niniejszą umową, 

2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi  

i europejskimi, 

3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne oraz szkody 

wywołane wadą fizyczną ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także za ich usunięcie.  

 

5. Warunki gwarancji i serwisu określa informacja od producenta i Kodeks Cywilny, oferta 

Wykonawcy. W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają 

postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.  

 

6. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci 

uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za 

pomocą innego dowodu. 

 

§ 10 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

 

2. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 

niniejszego paragrafu umowy nastąpi w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach, bez naliczania kar umownych. 
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3. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w § 6 ust. 5 – 

ust. 7 oraz  § 7 ust. 3 umowy.  

  

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania 

przyczyny odmawia odbioru zamówionego Przedmiotu Zamówienia. 

 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, 

w którym strona dowiedziała się o przyczynie odstąpienia. 

 

6. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

 

7. Zamawiający  zastrzega możliwość  zmiany  treści umowy w odniesieniu do terminu 

realizacji zamówienia w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie 

wszczęcia postępowania, m. in. w sytuacji działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ 

na prawa i obowiązki Stron niniejszej umowy, lub w sytuacji opóźnień w dostawie 

komponentów potrzebnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia niezależnych od 

Wykonawcy. 

 

8. Zamawiający ponadto  zastrzega zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku 

przedłużającego się niniejszego postępowania m.in. poprzez wnoszenie przez Wykonawców 

środków odwoławczych powodujących, że umowa między Zamawiającym a wyłonionym w 

postępowaniu Wykonawcą nie zostanie podpisana do dnia 15.07.2020 r., Zamawiający może 

także odstąpić od podpisania umowy w niniejszych okolicznościach, na co Wykonawca wyraża 

zgodę i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

 

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaprzestania produkcji lub 

wycofania z rynku sprzętu wskazanego w ofercie. W sytuacji, o której mowa powyżej, 

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić model będący technicznym następcą sprzętu 

pierwotnie zaoferowanego. W przypadku, gdy model będący następcą będzie posiadał gorsze 

parametry lub nie będzie posiadał wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego, 

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć inny, tożsamy model jak pierwotny o 

identycznych lub lepszych parametrach.  

 

10. Przed wykonaniem dostawy, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu umowy, 

Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego poinformowania Zamawiającego o braku 

możliwości dostarczenia wskazanego w ofercie sprzętu wraz z uzasadnieniem powstałej 

sytuacji, wskazaniem modelu i typu sprzętu proponowanego oraz oświadczeniem, iż sprzęt 

tożsamy spełnia wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ. Brak sprzeciwu ze strony 
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Zamawiającego w okresie 2 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Wykonawcy, 

uznaje się za zgodę na zmianę sprzętu. 

 

11. Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

12. Zamawiający zastrzega odstąpienie od umowy w trybie natychmiastowym z wyłącznej 

winy Wykonawcy, tj. m.in. w sytuacji nie podjęcia przez Wykonawcę czynności koniecznych 

do rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Zamówienia lub w sytuacji stwierdzonych trzech 

przypadków nienależytej realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

wykonywania Przedmiotu Zamówienia w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy, 

co zostanie potwierdzone w formie pisemnej, z jednoczesnym naliczeniem kar umownych 

w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy.  

13. Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy na skutek zmian legislacyjnych 

przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w odniesieniu do dostaw 

objętych Przedmiotem Zamówienia, w tym m.in. zmiany stawki podatku VAT. 

 

14. Zmiana umowy pod rygorem nieważności musi być stwierdzona na piśmie w formie 

aneksu. 

   § 11 

Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, 

przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych 

obowiązków lub uprawnień, wynikających z niniejszej umowy.  

 

§ 12  

1. Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Pani Daria Tyka-

Kowalczyk adres e-mail: iodo@remedium.glowno.pl.  

3. Zamawiający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

oraz zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom  związanym z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

mailto:iodo@remedium.glowno.pl
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umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe zawarte w umowie na dostawę i montaż 

instalacji klimatyzacji przetwarzane będą w celu jej zawarcia, realizacji oraz w celu 

wykonywania obowiązków prawnych.  

6. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Wykonawcy nie przysługuje w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 

usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w 

art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

8. Obowiązek podania przez Wykonawcę swoich danych osobowych dotyczących 

bezpośrednio osób fizycznych Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Zamawiający oświadcza, że odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie umowa w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa, podmioty 

prowadzące działalność pocztową i kurierską, podmioty świadczące na rzecz stron usługi 

doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową. 

10. Dane udostępniane przez Zamawiającego nie będą zautomatyzowane, stosownie do art. 22 

RODO ani nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Zamawiający oświadcza, że nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

12. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia z 

zastrzeżeniem, że jeżeli wskazany okres będzie krótszy niż dwa lata od dnia 31 grudnia roku 

następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków , w którym ujęto 

ostateczne wydatki dotyczące zakończenia Projektu objętego niniejszym zamówieniem to do 

zakończenia tego okresu. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania danych osobowych podmiotowi 

przetwarzającemu w celu realizacji umowy. 

  § 13 

Do bezpośrednich, bieżących uzgodnień dotyczących realizacji niniejszej umowy, jednak bez 

prawa do zaciągania zobowiązań, strony upoważniają: 
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1. ze strony Zamawiającego – 

………………………………………………………………………...; 

2. ze strony Wykonawcy –

…………………………………………………………………………….. 

              

§ 14 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia, 

rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

     

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,  (Dz.U.19.1843 z późn. zm.) oraz 

Kodeksu cywilnego. 

 

§16 

1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 
 

 

 
 

Zamawiający:        Wykonawca: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Załączniki do umowy: 
 

- Załącznik nr 1       – Aktualny Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ Aktualny wypis z Ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy; 

- Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy. 

- Załącznik nr 3 – Formularz Asortymentowo – Cenowy. 
- Załącznik nr 4 – Warunki gwarancji i serwisu na oferowany sprzęt. 

- Załącznik nr 5 – Ilościowy protokół dostawy. 

- Załącznik nr 6 – Końcowy protokół zdawczo-odbiorczy. 
 

 

 

 

 


