NAZWA ZAMÓWIENIA:
Kontrakt VII: Zakup specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu
odprowadzania ścieków
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 14/POIS/JRP/2018

TOM II
WZÓR UMOWY

UMOWA NR: ..........................

Na dostawę w ramach zamówienia pn.:
„Kontrakt VII: Zakup specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu
odprowadzania ścieków.”
Niniejsza Umowa została zawarta dnia ............................. roku w Czechowicach-Dziedzicach pomiędzy:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2,
43-502 Czechowice-Dziedzice
POLSKA
NIP: 652-16-07-392
Regon: 072686984
KRS: 0000110057
reprezentowaną przez:
………………….. – ……………….
zwaną dalej „PIM” lub „Zamawiającym”

a
………………………………………………………………………………
z siedzibą w……………………………………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
………………………………………..
pod numerem KRS: …………………….
NIP: ………………….
REGON: …………….
zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:
...............................................
...............................................
PREAMBUŁA
1. Zamawiający przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na Kontrakt - VII „Zakup specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi
zbiorczego systemu odprowadzania ścieków”.
2. W wyniku rozstrzygnięcia ww. przetargu został wyłoniony Wykonawca i nastąpiło zawarcie z
nim niniejszej Umowy.
3. Zakup jest dokonywany w ramach Projektu: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice – etap 2,
4. Projekt: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” jest
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy w części uważa się, że w
pozostałej nie wypowiedzianej lub nie odstąpionej części Umowa powinna być dalej
realizowana przez Wykonawcę i Zamawiającego zgodnie z jej treścią.
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§ 1 Interpretacja
1. Na Umowę składa się niniejszy dokument Umowy oraz następujące dokumenty, które Stronom
są w całości znane:
1) Dokumentacja przetargowa tj. Instrukcja dla wykonawców (IDW) – Tom I SIWZ z załącznikami,
oraz wszelkie zmiany, wyjaśnienia i modyfikacje IDW oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
– Tom III SIWZ z załącznikami, oraz wszelkie zmiany, wyjaśnienia i modyfikacje OPZ –
dostępna na stronie internetowej: https://www.bip.pim.czechowice-dziedzice.pl/ ; - dot.
przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Kontrakt VII: Zakup specjalistycznego
sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków” (ogłoszenie
zamieszczone na stronie internetowej w dniu ………. r.) wraz ze zmianami,
2) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ………………… wraz z uzupełnieniami i
wyjaśnieniami z etapu oceny ofert, stanowiącymi wraz z pozostałymi załącznikami w niej
wymienionymi integralną jej część,
3) Załącznik nr 2 – Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
2. W przypadku ewentualnej rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w
ust. 1 pkt 1) – 3) w stosunku do treści dokumentu Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w dokumencie Umowy, a następnie w dokumencie
wymienionym we wskazanej wyżej kolejności.
3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają
wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

§ 2 Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu
………………….., marki ……….. model ………………….., wolnego od wad konstrukcyjnych,
materiałowych i wykonawczych na potrzeby Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą
przetargową, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1.
Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona oferta Wykonawcy wraz z opisem
parametrów technicznych samochodu, potwierdzona za zgodność co do rodzaju, wyposażenia i
wymagań określonych przez Zamawiającego.
Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy
bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej
staranności.
Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do przeniesienia na Zamawiającego prawa własności
przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów technicznych przedmiotu
umowy.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku,
fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz wolny od jakichkolwiek obciążeń
ustanowionych na rzecz osób trzecich.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania wynikające z przepisów
powszechnie obowiązujących i zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich potwierdzających to
dokumentów.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przed wydaniem Zamawiającemu przedmiotu
umowy przeglądu zerowego oraz potwierdzenia tego faktu wpisem w książce przeglądów
serwisowych.
Dostarczony pojazd powinien posiadać wszelkie stosowne atesty i certyfikaty obowiązujące w
Polsce.
Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników wyznaczonych przez
Zamawiającego w zakresie obsługi pojazdu w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania listy punktów serwisowych położonych w jak
najbliższej odległości od siedziby Zamawiającego celem dokonywania przeglądów serwisowych
pojazdu.
Wykonawca zamieści na swój koszt napisy tj. logo Zamawiającego na kabinie i skrzyni
ładunkowej pojazdu zgodnie ze sztuką lakierniczą po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nie dłużej niż 7 dni.
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15.
16.

Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest Pan(i)
……………………………………………........... tel. .....................………...........
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pan(i)
……………………………………………........... tel. .....................………...........

§ 3 Dostawa i odbiór
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia określonego w § 2 ust. 1 w terminie do 5
miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko,
ponosi również koszty z tytułu ubezpieczenia przedmiotu umowy podczas transportu oraz do czasu
odbioru przedmiotu umowy bez uwag.
3. Przedmiot umowy winien zostać dostarczony na adres: ul. Czysta 5, PIM Sp. z o.o.; 43-502
Czechowice-Dziedzice.
4. O terminie przekazania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić
Zamawiającego na piśmie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem
dostawy.
5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie poprzedzony szczegółowymi badaniami zgodności
parametrów technicznych z opisem stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy w obecności
upoważnionych przez Strony osób oraz przeprowadzeniem wymaganego przez Zamawiającego
szkolenia pracowników potwierdzonego stosownym dokumentem.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy kompletnej dokumentacji
sporządzonej w języku polskim, zawierającej:
1) kartę pojazdu,
2) kartę gwarancyjną pojazdu oraz wykaz ASO, które są uprawnione do wykonywania napraw oraz
przeglądów w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,
3) instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia w języku polskim,
4) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu.
5) książkę gwarancyjną w języku polskim,
6) książkę pojazdu,
7) wyciąg ze świadectwa homologacji lub dokument zwalniający z obowiązku homologacji,
8) wykaz wyposażenia dodatkowego
7. Strony uzgadniają, że miejscem odbioru jest miejsce wskazane w ust. 3.
8. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowa odbioru przedmiotu zamówienia do czasu
usunięcia wad;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może według swojego wyboru żądać
wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi wyznaczając do tego termin bądź odstąpić od
umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia wady.
9. Potwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę wad będzie dokonane przez Zamawiającego w formie
pisemnej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia oraz po komisyjnym
stwierdzeniu ich usunięcia, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.
10. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad i otrzymaniu protokołu
zdawczo-odbiorczego zatwierdzonego przez Zamawiającego bez uwag.
1.

1.

2.
3.

§ 4 Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, wynagrodzenie w
wysokości złotych netto ……………………………………………..
plus podatek VAT w wysokości ….%
tj. łącznie wynagrodzenie brutto w wysokości ………………………………..zł
(słownie złotych: …………………………………………………………………..).
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie strony protokół
zdawczo-odbiorczy bez uwag.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie poniesione przez Wykonawcę koszty w
związku z realizacją umowy.
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1.

3.

§ 5 Płatności
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, płatne będzie, na
podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę na Zamawiającego, po wykonaniu
przedmiotu Umowy i podpisaniu przez Zamawiającego bez uwag z jego strony protokołu, o którym
mowa w § 3 ust. 10 powyżej.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Terminem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6 Gwarancja i rękojmia
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na pojazd określony w §2 ust. 1
wynosi:
1.1. na samochód - ……… miesięcy,
1.2. na zabudowę i wyposażenie - ………… miesiące
2. Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania protokołu przez Zamawiającego zdawczoodbiorczego bez uwag, o którym mowa w § 3 ust 10.
3. Szczegółowe warunki gwarancji określają książki gwarancyjne przekazane Zamawiającemu wraz
z pojazdem.
4. Sprzedawca zapewnia serwis gwarancyjny zgodnie ze złożoną ofertą - załącznik nr 1, stanowiącym
integralną część do niniejszej umowy.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy wad lub usterek w
terminie 7 dni roboczych, a w przypadku trzykrotnej naprawy głównej, czyli naprawy silnika bądź
skrzyni biegów oraz specjalistycznej zabudowy wymagającej ich wymontowania, wymienić wadliwą
część na nową i wolną od wad. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie części użyte do usunięcia
wad i usterek będą nowe i nieużywane.
6. Wykonawca na swój koszt w okresie gwarancji przeprowadzi przeglądy serwisowe wymagane w
dokumentacji DTR.
7. Usunięcia wad i usterek zostaną zatwierdzone protokolarnie.
8. Wykonawca zapewni w okresie naprawy gwarancyjnej samochód zastępczy o nie niższych
parametrach niż zakupiony jeśli okres naprawy przekroczy 14 dni roboczych.
9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko, po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Wartość kosztów związanych z usunięciem w/w
wad może zostać potrącona z wszelkimi należnościami przysługującymi Wykonawcy.
10. Okres udzielonej rękojmi i gwarancji zostaje przedłużony o czas usuwania przez Wykonawcę wad
i usterek ujawnionych i zgłoszonych w okresie udzielonej rękojmi lub gwarancji.
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady przedmiotu
umowy także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
1.

1.

2.

3.

§ 7 Kary umowne
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
następujące kary umowne:
1) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca - 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;
2) w razie opóźnienia w dostarczeniu samochodu określonego w § 2 ust. 1 - 0,2% wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu o którym
mowa w § 3 ust 1;
3) w razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach
ogólnych w tym odszkodowania tytułem naprawienia szkody przewyższającej wysokość kar
umownych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przez
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Wykonawcę lub osoby działające pod jego kierownictwem, a także za wszelkie inne szkody
wyrządzone przy wykonywaniu niniejszej umowy Zamawiającemu lub osobom trzecim.

1.

2.
3.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwotę __ PLN (słownie
złotych: _______________________).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie: …………;
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy przez
Zamawiającego, w terminach i wysokościach jak niżej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania Umowy i uznania jej przez
Zamawiającego za należycie wykonaną, co zostanie poświadczone podpisaniem przez Strony
protokołu zdawczo-odbiorczego (bez uwag), o którym mowa w § 3 ust. 10 umowy;
2) 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Zamawiający zgodnie z § 6 ust. 10 niniejszej Umowy wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), do czasu usunięcia przez
Wykonawcę stwierdzonych w trakcie rękojmi wad.
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż̇ w
pieniądzu, Zamawiający zmienia formę̨ na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę̨ kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłaty, o których mowa w poprzednim zdaniu, następują nie
później niż̇ w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
§ 9 Zmiany podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których
Wykonawca polegał na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
W przypadku, gdy Wykonawca, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
polega, w odniesieniu do niniejszego przedmiotu Umowy lub jego części, odpowiednio na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana albo rezygnacja
z tych podmiotów będzie możliwa, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany
inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana o której mowa w zdaniu poprzednim
wejdzie w życie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie
będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zgodnie z ust. 1
niniejszego paragrafu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując niniejszy przedmiot umowy
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego oraz zakresu i okresu
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Zamawiający ocenia, czy odpowiednio udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
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Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie będą potwierdzać spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§ 10 Zmiany umowy
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza
zmianę umowy w następujących przypadkach:
a) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim
przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy o czas w
jakim siła wyższa uniemożliwiała wykonanie obowiązków Stron,
b) wystąpi brak na rynku dostępnych towarów lub materiałów służących do ich wytworzenia,
oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub
towarami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne
obiektywne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia
określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o
zmianie przedmiotu zamówienia lub sposobu świadczenia albo terminu wykonania umowy (o
czas trwania ww. okoliczności), bądź też wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w
umowie,
c) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację umowy
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego),
d) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, a
których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych
postanowień umowy,
e) wystąpi zmiana stawek celnych lub podatkowych powodująca, że wykonanie zobowiązania
wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia,
f) wystąpi zmiana przepisów prawa, powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco
wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia,
g) wystąpią inne, niż przewidziane powyżej, okoliczności uzasadniające zmianę zawartej umowy,
a zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i nie narusza art. 140 ust. 3 ustawy PZP.
Zamawiający dopuszcza również zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji, gdy zajdzie, co
najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) Prawo Zamówień
Publicznych.
Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane pisemnie w formie
aneksu
§ 11 Odstąpienie od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w przypadku stwierdzenia
dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z wymaganymi parametrami technicznymi,
określonymi w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w terminie 30 dni
roboczych od chwili stwierdzenia powstania podstawy do odstąpienia.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również w przypadku odmowy dostarczenia przez
Wykonawcę sprzętu wolnego od wad lub odmowy ich usunięcia oraz w przypadku niewykonania
przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 2 ust. 1 w terminie 21 dni roboczych od dnia
stwierdzenia powstania przyczyny odstąpienia, bez wyznaczania dodatkowego terminu.
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W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności
z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 20% wartości brutto umowy.
Zamawiający może również odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o
nieotrzymaniu lub utracie dofinansowania z Funduszu Spójności. W takim przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części umowy oraz zwrotu
poniesionych wydatków należycie udokumentowanych, które nie będą mogły być wykorzystane w
ramach innych umów prowadzonych przez Wykonawcę.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
W przypadku odstąpienia od umowy strony według wyboru Zamawiającego rozliczają się za część
przedmiotu umowy wykonaną do dnia odstąpienia od umowy lub dokonują zwrot otrzymanych
świadczeń.
Odstąpienie od umowy nie wyłącza dochodzenia kar umownych lub odszkodowań.
§ 12 Postanowienia Końcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy
w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego,
a wynikających z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie
istotne naruszenie postanowień Umowy.
Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy oraz jego personelu i osób realizujących
przedmiot umowy mogą być przekazane Instytucji Wdrażającej w celu przetwarzania na potrzeby
realizacji POIiŚ 2014-2020, w szczególności potwierdzeniu kwalifikowalności wydatków, udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach POIiŚ 2014-2020. Dane mogą być przetwarzane także w celach
archiwalnych i statystycznych. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie, przechowywanie i
przetwarzanie tych danych osobowych dla celów związanych z realizacją umowy oraz zobowiązuje
się do uzyskania takich zgód od personelu lub Podwykonawców.
Wykonawca zobowiązuje się do ochrony wszelkich danych osobowych uzyskanych w związku z
realizacją przedmiotu Umowy i ich wykorzystania jedynie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznikami do niniejszej Umowy są:
1) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ………………… wraz z uzupełnieniami i
wyjaśnieniami z etapu oceny ofert, stanowiącymi wraz z pozostałymi załącznikami w
niej wymienionymi integralną jej część,
2) Załącznik nr 2 – Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Podpisy:
ZAMAWIAJĄCY
…………………………….

WYKONAWCA:
…………………………………
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