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Załącznik nr 7 – wzór umowy* 

UMOWA 

ZOZ/DO/OM/ZP/38/13/…../…… 

zawarta w dniu ………………... roku w Busku – Zdroju, pomiędzy:                            

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, 28 – 100 Busko – Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67,  

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000005019, NIP 655-16-62-705, REGON: 

000311467; zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Dr n. med. Grzegorz Gałuszka – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 

a ………………………………………………………………….…..z siedzibą przy ul ……………………………… w …………………………. 

kod pocztowy ……………………. wpisanym do ……………………………………………………………. prowadzonego przez 

………………………………………………………………… pod numerem …………………. posługującym się następującymi 

numerami:  

NIP: ……………………………. 

REGON: ………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez osoby upowaŜnione: 

1. …………………….. 

2. …………………….. 

 

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w 

trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy ZOZ/DO/OM/ZP/38/13 z zachowaniem zasad 

określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i przekazanie do eksploatacji fabrycznie nowego sprzętu medycznego 

dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, w/g załącznika nr …… tj. 

………………………………………………………………….. w ramach realizacji projektu pn. „Zakup nowoczesnej 

aparatury naukowo-badawczej dla Oddziałów Chirurgii i Urologii i Dializ szansą na podniesienie 

konkurencyjności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności 

dydaktycznej i badawczej szkół wyŜszych oraz placówek sektora „badanie i rozwój”. RPSW. 02.01.00 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 

2. Przedmiot umowy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących normy europejskie 

lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zapisami 

art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, 

poz. 177 z późn. zm., tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759). 

3. Przedmiot umowy obejmuje dostawę sprzętu medycznego, o którym mowa w ust. 1, jego instalację w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie 

obsługi i konserwacji oraz przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji. 

4. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy. 
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5. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot umowy muszą odpowiadać wymaganiom aktualnego stanu 

prawnego, a w szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 

(Dz.U.2010.107.679). 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złoŜonej do 

przetargu. 

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe oferta przetargowa obejmuje pełny zakres przedmiotu umowy 

uwzględniony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Odpowiedzialność za dobór, zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami Zamawiającego, sprzętu 

medycznego stanowiącego przedmiot oferty ponosi Wykonawca. Oferowany przedmiot umowy winien 

być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć w sposób zgodny ze wskazaniami i 

wytycznymi wytwórcy. 

4. Oferowany przedmiot umowy musi posiadać oznaczenia oraz wszelką dokumentację w języku 

polskim.  

5. W ramach dostawy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację, w 

tym serwisową i instrukcje uŜywania. 

6. SłuŜby Wykonawcy, które będą wykonywały prace związane z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem, 

obsługą serwisową muszą się legitymować posiadaniem właściwych uprawnień związanych z 

wykonaniem w/w czynności.   

7. Wykonawca jest zobligowany do uŜycia opakowań odpowiednich do rodzaju transportu, które 

zabezpieczą przedmiot umowy przed uszkodzeniem. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym daty wykonania przedmiotu umowy i 

jego przekazania do uŜytkowania. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie przedmiotu umowy do uŜywania. 

10. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) karty gwarancyjne, 

b) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych w okresie gwarancyjnym, 

c) instrukcję uŜytkowania urządzenia w języku polskim, 

d) zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym, 

e) specyfikację katalogową (handlową) przedmiotu umowy, 

f) wykaz materiałów zuŜywalnych wykorzystywanych w bieŜącej eksploatacji przedmiotu umowy, 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu umowy niezwłocznie od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Strony ustalają termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na 60 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy.  

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie oraz faksem na numer 041-378-27-68 na 3 dni 

przed planowaną dostawą, instalacją i uruchomieniem przedmiotu umowy o terminie realizacji 

przedmiotu umowy. 
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4. Za datę wykonania przedmiotu umowy ustala się datę przekazania urządzenia do eksploatacji i 

podpisaniu przez upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu zdawczo-

odbiorczego.  

5. W przypadku braku moŜliwości zrealizowania przedmiotu umowy w terminach określonych w § 3 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy zastępczy o parametrach 

uzgodnionych z Zamawiającym. Wszystkie koszty związane z dostawą i uŜytkowaniem przedmiotu 

umowy zastępczego ponosi Wykonawca do czasu dostarczenia i przekazania do eksploatacji 

Zamawiającemu właściwego przedmiotu umowy.  

6. Zmiana umownego terminu realizacji przedmiotu umowy moŜe nastąpić w przypadku działania siły 

wyŜszej, za którą strony uwaŜać będą nagłe nadzwyczajne zdarzenia, niezaleŜne od stron, których 

wystąpienia strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, a działanie których 

uniemoŜliwia wykonanie umowy zgodnie z jej treścią. 

7. Strona powołująca się na zdarzenie siły wyŜszej, jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 

powiadomienia drugiej strony o wystąpieniu zdarzenia siły wyŜszej, a następnie do udokumentowania 

tego zdarzenia. 

8. W przypadku gdy stan siły wyŜszej trwa dłuŜej niŜ jeden miesiąc, kaŜda ze stron moŜe od umowy 

odstąpić, bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi w takim 

przypadku według stanu na dzień zaistnienia zdarzenia siły wyŜszej. 

§ 4. 

1. Protokół zdawczo odbiorczy przedmiotu umowy sporządzony zostanie po uprzednim pozytywnym 

sprawdzeniu spełnienia warunków realizacji przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ i ofercie 

przetargowej Wykonawcy. 

2. JeŜeli podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

a) JeŜeli wady nadają się do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 

wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym, 

b) JeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązuje się 

wymienić wadliwy element przedmiotu umowy na nowy bez Ŝadnej dodatkowej dopłaty. 

3. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy następuje u Zamawiającego. Wykonawcę i 

Zamawiającego reprezentują przy odbiorze upowaŜnieni pracownicy.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w przypadku jego 

niezgodności z przedmiotem zamówienia. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego 

z SWIZ i załącznikami do SIWZ, Wykonawca jest obowiązany odnieść się na piśmie do zarzutów 

zawartych w reklamacji Zamawiającego w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Brak 

odpowiedzi ze strony Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego reklamację, będzie podstawą do 

odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej.  

5. Zamawiający przejmuje odpowiedzialność prawną za dostarczony przedmiot umowy z chwilą 

podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie. 
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§ 5. 

1. Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczony przedmiot umowy jest nowy, sprawny i zostanie 

zainstalowany bez Ŝadnego uszczerbku oraz posiada wymagane przez prawo zaświadczenia i 

certyfikaty dopuszczające do obrotu i uŜywania. 

2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, na 

warunkach oferty i SIWZ licząc od dnia dokonania końcowego, bezusterkowego i protokolarnego 

odbioru, przy czym długość rękojmi i gwarancji nie moŜe być krótsza niŜ 24 miesiące. 

3. Warunki gwarancji nie mogą skutkować naruszeniem warunków SIWZ w toku realizacji umowy i 

zawierać zapisy mniej korzystne niŜ określone w K.C. art. 577 do art. 581. 

4. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji jakości bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny oraz 

autoryzowany serwis eksploatacyjny na warunkach oferty i SIWZ, w tym w szczególności: wymagane 

przez Wytwórcę wszelkie przeglądy techniczne i konserwacje, celem zapewnienia niezawodnej i 

bezpiecznej pracy sprzętu medycznego stanowiących przedmiot umowy. Wykonanie prac 

serwisowych Wykonawca będzie potwierdzał dokonując wpisów we właściwej dokumentacji 

eksploatacyjnej sprzętu medycznego zgodnie z wymogami wytwórcy i obowiązującym stanem 

prawnym, w szczególności kaŜda czynność będzie odnotowana w paszporcie wyrobów medycznych. 

5. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich formalności 

celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, jego 

wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub importem części zamiennych – bez udziału 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, Ŝe obowiązki wynikające z gwarancji realizować będzie autoryzowany serwis. 

7. Gwarancja biegnie od daty wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 4. 

8. Uruchomienie przedmiotu umowy: 

a) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania sprzętu medycznego do eksploatacji i 

podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, dokona sprawdzenia jego funkcjonalności, a w razie 

stwierdzenia wad, zgłosi w terminie do 30 dni reklamację Wykonawcy. 

b) Wykonawca w ciągu 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji, rozpatrzy ją, a w przypadku jej 

uznania, zobowiązany jest w terminie do 5 dni do wymiany wadliwego podzespołu na takie samo 

urządzenie bez wad, bez Ŝadnej dodatkowej dopłaty, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 

dotyczącymi rękojmi za ukryte wady i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

9. Uprawnienia Zamawiającego przewidziane w niniejszym rozdziale nie wyłączają pozostałych 

uprawnień z tytułu gwarancji.  

10. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe w przedmiocie umowy, 

stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu opakowania zbiorczego przedmiotu umowy na 

podstawie specyfikacji katalogowej (handlowej). 

11. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu nieograniczony dostęp moŜliwości 

zgłaszania awarii: telefonicznie, faksem bądź pocztą elektroniczną przez 24 godziny, w okresie 

gwarancji. 

12. W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyŜej 10 dni roboczych, Wykonawca zapewni 

przedmiot umowy zastępczy na czas trwania naprawy. 
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13. Maksymalnie 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu 

przedmiotu umowy, wyłączające aparat z eksploatacji uprawniają do wymiany tego elementu lub 

podzespołu na nowy. 

14. Zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca prowadzi w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy 

techniczne, konserwacje i naprawy przedmiotu umowy. 

a) o terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego konserwacji i napraw Wykonawca powiadomi 

pisemnie Zamawiającego, 

b) przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca potwierdzi stosownym 

protokołem i przekaŜe go Zamawiającemu. 

15. Wszelkie naprawy gwarancyjne odbywają się z uwzględnieniem transportu, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

16. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony dostęp do 

przedmiotu umowy w godzinach pracy Zamawiającego. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnim tygodniu 

upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów przedmiotu umowy. Przeprowadzenie 

przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego przedmiotu umowy Wykonawca potwierdzi 

stosownym protokołem i przekaŜe protokół Zamawiającemu. 

18. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający moŜe wystąpić z wnioskiem o 

przeprowadzenia ekspertyzy. Wybór podmiotu dokonującego ekspertyzę zostanie dokonany w 

uzgodnieniu między stronami. 

19. JeŜeli reklamacja Zamawiającego okaŜe się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 

ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

20. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu min. 8 letni dostęp do części zamiennych, materiałów 

zuŜywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii w terminie max 

48 godzin w dni robocze od chwili telefonicznego i pisemnego zgłoszenia na numer faksu Wykonawcy 

awarii. 

22. Wykonawca oświadcza, Ŝe do praw i obowiązków stron związanych z udzieleniem gwarancji stosuje 

się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji przy umowie sprzedaŜy. 

23. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o planowanym 

przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego i upływie okresu gwarancji. 

24. W wypadku nie złoŜenia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 23, okres gwarancji zostaje 

przedłuŜony do czasu dokonania kolejnego przeglądu gwarancyjnego. 

25. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, takŜe po upływie terminu gwarancji, jeŜeli 

wniósł reklamację przed upływem okresu gwarancji. 

26. KaŜda naprawa gwarancyjna powoduje przedłuŜenie okresu gwarancji o czas wynikający z przestoju 

przedmiotu umowy związany z naprawą lub wymiana uszkodzonego, elementu, podzespołu lub jego 

części. 

27. O wadliwej pracy dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

niezwłocznie w formie pisemnej i na numer faksu Wykonawcy. 
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§ 6. 

1. Z tytułu wykonania zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy   

     kwotę netto ………... 

(słownie kwota netto …………………………………………./100) 

plus podatek VAT ……………………… 

(słownie podatek VAT ………………………………………./100) 

co stanowi łączną kwotę brutto …………………. 

(słownie kwota brutto …………………………………………/100) 

2. Łączne wynagrodzenie opisane w § 6 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i uwzględnia wszelkie 

koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 

a) wartość przedmiotu umowy, 

b) koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu przedmiotu umowy, 

c) wszelkie koszty transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego, 

d) koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy do dnia przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji, 

e) koszty załadunku i rozładunku przedmiotu umowy u Zamawiającego, 

f) koszty zainstalowania i uruchomienia przedmiotu umowy, 

g) koszty szkolenia pracowników personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi 

Zamawiającego, 

h) wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i naleŜności celne, podatek VAT, wszelkie koszty 

dojazdów 

i) koszty serwisu eksploatacyjny w okresie gwarancji jakości, w tym przeglądy techniczne, 

konserwacje, wzorcowania  i testy w zakresie ustalonym przez wytwórcę wyrobów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT na kwotę wymienioną w § 6 ust. 1 po przekazaniu 

przedmiotu umowy do eksploatacji protokołem zdawczo-odbiorczym.  

5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury na adres siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany w 

fakturze.  

6. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień złoŜenia przez Zamawiającego polecenia przelewu. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace zostało ustalone w oparciu o ofertę złoŜoną do 

przetargu, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

9. Wykonawca nie moŜe przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, na rzecz osoby 

trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

10. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. 

11. Zmianę ceny dopuszcza się tylko z przyczyn nie dających się przewidzieć w momencie składania 

oferty a w szczególności ustawowych zmian stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie 

wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian 

12. Do ceny netto doliczony będzie podatek VAT według obowiązującej stawki. 
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§ 7. 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań niniejszej 

umowy w formie kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:  

a) 0,5 % wynagrodzenia brutto niniejszej umowy za kaŜdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy do dnia 

faktycznego odbioru,  

b) 10 % wynagrodzenia brutto niniejszej umowy z tytułu odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, 

c) w przypadku wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto niniejszej umowy za kaŜdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile 

wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w przypadku, kiedy szkoda 

powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeŜone.  

§ 8. 

1. Niniejsza umowa moŜe zostać rozwiązana w kaŜdym czasie za zgodą obydwu stron. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez 

Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy lub załączników oraz nie 

usunięcia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez 

Zamawiającego jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z treści umowy lub z treści załączników oraz 

nie usunięcia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy:  

a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie 

od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 

o powyŜszych okolicznościach, 

b) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy. 

c) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŜeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy. 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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§ 9. 

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub 

nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpóźniej w dniu podpisania 

niniejszej umowy, stosowne zabezpieczenie w formie : ………………………………………………, w wysokości 

stanowiącej 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 umowy, tj. w kwocie 

....................zł.  

2. PowyŜsze zabezpieczenie zabezpiecza naleŜyte wykonanie przedmiotu umowy oraz ewentualne 

roszczenia z tytułu rękojmi, przy czym w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej waŜność 70 % kwoty zabezpieczenia nie moŜe upłynąć wcześniej niŜ 30 dni po 

dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Pozostała część, wynosząca 30% 

wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i 

waŜność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, nie moŜe upłynąć wcześniej niŜ 30 dni po upływie okresu rękojmi. 

3. JeŜeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument 

gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty 

gwarancyjnej na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego, złoŜone wraz z oświadczeniem, Ŝe 

Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie 

z postanowieniami umowy  

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w sposób następujący:  

1) 70% kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

terminie 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego i usunięciu 

ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, chyba Ŝe Zamawiający będzie zaspakajał się z 

tej kwoty z uwagi na przysługujące mu roszczenia,  

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w 

okresie rękojmi, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi  

oraz usunięciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba Ŝe Zamawiający będzie 

zaspakajał się z tej kwoty z uwagi na przysługujące mu roszczenia.  

5. Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy moŜe wykorzystać zabezpieczenie, jeŜeli ten ostatni 

narusza istotne postanowienia umowy.  

§ 10. 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 

interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonanej juŜ 

części umowy. 

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych 

postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić 

treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy w zakresie dopuszczonym przez ustawę – Prawo zamówień 

publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
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4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

kaŜdej ze stron. 

 

 

 

Załączniki: 

- Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia 

- Formularz ofertowy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA 

 


