ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... 2015 roku pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków – Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie z siedzibą w Krakowie ul. Za
Torem 22; adres do korespondencji Kraków 30-059, ul. Reymonta 20, posiadającego REGON:
361777097 i NIP: 679-31-12-799 reprezentowaną przez Piotra Kempf – Dyrektora Zarządu Zieleni
Miejskiej w Krakowie działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr 298/2015 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 22 września 2015 roku
zwaną dalej Zamawiającym,
a
(w przypadku spółek prawa handlowego)
....................................................................................................................................................................
.........
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości
…………..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki
akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym
przez:..................................................................
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
………………………………
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
…………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej
prowadzonej
przez
Ministra
Gospodarki,
zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym
(seria i numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP:
..............................,
(w przypadku spółki cywilnej )
1.
…………………………....
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
…………………………zamieszkałym
……………………………………………………….,
legitymującym
się
dowodem
osobistym
(seria
i
numer).....................................................................................................................
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki,
2.
…………………………….
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
…………………………… zamieszkałym …………….……………….…………………………
legitymującym
się
dowodem
osobistym
( seria i numer)..............................wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki
prowadzącymi
działalność
gospodarczą
w
formie
spółki
cywilnej
pod
nazwą
……………….…………………….
posiadającym
REGON………………………………
i
NIP………………………………………………………. .
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spółki prawa handlowego)
1.....................................................................................................................................................
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy
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Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w
wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części
(dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,
reprezentowanym przez:
.................................................................
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
2.
………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
…………………………. zam. ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem
osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającym
REGON: .............................. i NIP: ..............................,
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr
…. z dnia:
…………………………………………………………..……….
(Lider
Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
1)
……………………………………………….
2)
……………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego znak sprawy: …………., zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349),
Strony zawierają umowę następującej treści:

§1
Definicje
Strony ustalają, iŜ zawarte w niniejszej Umowie określenia będą miały określone poniŜej znaczenia:
Dostawa
Sprzęt oraz jego transport do Lokalizacji, zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamówienia. Dostawa obejmuje wniesienie przez
Wykonawcę Sprzętu do wskazanego przez Zamawiającego
pomieszczenia w Lokalizacji;
Lokalizacja
miejsce lub miejsca dostawy i instalacji Sprzętu wskazane
przez Zamawiającego.
Oferta
oferta złoŜona Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach
procedury ubiegania się o zamówienie publiczne.
Opis Przedmiotu Zamówienia
(OPZ)
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik do SIWZ.
OPZ stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ)
specyfikacja
istotnych
warunków
zamówienia
w
przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
Sprzęt
urządzenia wraz z oprogramowaniem oferowanym przez
Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, wymienione w
Ofercie, a zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia,
dostarczane przez Wykonawcę do Lokalizacji wskazanych
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Umowa
Dni
Dni robocze
Awaria

Zgłoszenie Awarii/wady fizycznej

Reakcja na Zgłoszenie Awarii/
wady fizycznej

Naprawa

Czas Reakcji

Czas Naprawy

przez Zamawiającego oraz wszystkie potrzebne urządzenia,
akcesoria,
oprogramowanie
narzędziowe,
materiały
eksploatacyjne i okablowania, potrzebne do instalacji zgodnie
ze specyfikacją zawartą w OPZ oraz rozpoczęcia przez
Zamawiającego eksploatacji Sprzętu bez dodatkowych
nakładów i kosztów.
niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej
integralną część.
dni kalendarzowe; upływ terminów ustala się zgodnie z
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
dni od poniedziałku do piątku wyłączając dni ustawowo
wolne od pracy
zdarzenie, w którym ograniczona została wydajność i
funkcjonalno Sprzętu, uniemoŜliwiające Zamawiającemu
korzystanie ze Sprzętu lub zdarzenie nie wpływające na
funkcjonalność i wydajność Sprzętu, ale powodujące stan
niezgodny ze stanem określonym w OPZ.
ciąg działań ze strony Zamawiającego mający na celu
powiadomienie Wykonawcy o zaistniałej Awarii/wadzie
fizycznej
podjęcie przez Wykonawcę czynności serwisowych na
miejscu Awarii/wystąpienia wady fizycznej uszkodzonego
Sprzętu;
przywrócenie funkcjonalności i wydajności Sprzętu do stanu,
w jakim znajdował się przed wystąpieniem Awarii lub
przywrócenie stanu określonego w OPZ; Przez Naprawę
rozumie się nie tylko przywrócenie sprawności funkcjonalnej
samego Sprzętu, ale równieŜ przywrócenie sprawności
funkcjonalnej w środowisku, w którym był zainstalowany.
Przez Naprawę rozumie się równieŜ usunięcie wady
fizycznej Sprzętu.
maksymalny czas, jaki moŜe upłynąć pomiędzy Zgłoszeniem
Awarii lub wady fizycznej a Reakcją na zgłoszenie Awarii
lub wady fizycznej.
czas, jaki moŜe upłynąć pomiędzy Zgłoszeniem Awarii lub
wady fizycznej a Naprawą.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z Wymaganiami Technicznych i Technologicznych
dla Przedmiotu Zamówienia w tym dokumentów udostępnionych Wykonawcy w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wynikiem przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowiązuje się do
wykonania zadania p.n. „Dostawa plotera dla potrzeb ZZM” zwanego dalej Przedmiotem
umowy.
2. Parametry Sprzętu stanowiącego Przedmiot umowy, ilości określone są w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy.
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3. Wykonawca oświadcza, iŜ dostarczony Sprzęt będzie spełniał parametry wskazane w załączniku
nr 1.
4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona Dostawy Sprzętu do
Zamawiającego.
5. Wykonawca
oświadcza,
Ŝe
jest
przygotowany
pod
względem
technicznym
i organizacyjnym do realizacji Przedmiotu umowy, w tym posiada niezbędną wiedzę, potencjał
techniczny oraz środki finansowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem naleŜytej
staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę
działalności.
7. Wykonawca oświadcza, iŜ Przedmiot umowy wykona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi przepisami, jak równieŜ biorąc pod uwagę cel jakiemu ma słuŜyć.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w
związku z wykonaniem niniejszej umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się koordynować wszelkie działania związane z realizacją niniejszej
umowy.
10. Do momentu podpisania przez strony protokołu odbioru Wykonawca ponosi całkowitą
odpowiedzialność za dostarczony Sprzęt.
11. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy uwzględnia wszystkie koszty
związane z realizacją niniejszej umowy w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko
dokonuje Dostawy Sprzętu, jak równieŜ ponosi koszty transportu do miejsca dostawy.
12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób:
1) zapewniający osiągnięcie przez niego cech i funkcjonalności określonych w umowie,
załączniku nr 1 i złoŜonej ofercie,
2) zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
3) terminowy,
4) zapewniający przekazanie do Zamawiającego sprzętu w stanie wolnym od wad
fizycznych i prawnych.
13. Niebezpieczeństwo przypadkowego uszkodzenia oraz utraty Sprzętu przechodzi na
Zamawiającego z chwilą odbioru Sprzętu protokołem odbioru.
14. W ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca udziela
Zamawiającemu nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na oprogramowanie, o którym
mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w celu realizacji przedmiotu działalności
Zamawiającego, na wszelkich znanych w dacie zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w
szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezaleŜnie od formatu,
systemu lub standardu,
2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezaleŜnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
wprowadzanie do pamięci komputera i innych urządzeń, w szczególności urządzeń
mobilnych oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów,
włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi
kopiami,
3) rozpowszechnianie w sieciach zamkniętych,
4) prawo do udostępniania do korzystania następcom prawnym Zamawiającego, w tym
udzielania licencji na rzecz następców prawnych, na wszystkich wymienionych powyŜej
polach eksploatacji.
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15. Wykonawca zobowiązuje się do niewypowiadania licencji, udzielonej zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2) lit.
g) niniejszej umowy.

1.
2.
3.

§3
Termin realizacji
Strony ustalają termin wykonania Przedmiotu umowy do dnia 14 grudnia 2015 roku.
Dokumentem potwierdzającym prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu umowy będzie
protokół odbioru, podpisany przez obie strony umowy.
Protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury VAT.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu umowy w kwocie
.............................................
złotych
brutto
(słownie
złotych:
....................................................................................................................).
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez strony
umowy, który stanowi załącznik do faktury.
3. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami
ust. 2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy
wskazany na fakturze VAT.
4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualną zmianę stawki podatku VAT.
5. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający
odmówi jej przyjęcia.
6. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie jest podatnikiem podatku VAT.
7. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT.
8. Faktura VAT powinna być wystawiona na: Gminę Miejską Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w
Krakowie, ul Za Torem 22, NIP: 6793112799, REGON: 361777097.
9. Za datę zapłaty uznaje się datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia
warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca
zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie Przedmiotu umowy.
Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemna zgodą Zamawiającego.
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie
zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
11.

Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego zgodnie
z § 5 ust. 3 niniejszej umowy naleŜności wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone
wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego Ŝadnych praw do zapłaty za wykonane
prace.
§5
Osoby nadzorujące
1. Zamawiający ustanawia Jarosława Tabora osobą nadzorującą realizację przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca ustanawia ................................ osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu
umowy.
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie
zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
3.

Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach
konsorcjum) upowaŜniony do zawarcia niniejszej umowy Lider Konsorcjum), działający przez
osoby upowaŜnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, jak
równieŜ w okresie rękojmi i gwarancji, upowaŜniony jest do reprezentowania wszystkich
wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upowaŜniony jest
do:
a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców;
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy;
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez
Zamawiającego;
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową
e) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach
wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy;
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych z
realizacja niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów (w przypadku
zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do umowy, protokołów.
§6
Kary umowne
1. Strony postanawiają, Ŝe zapłacą kary umowne:
1) Zamawiający w przypadku:
a)
odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, leŜących po
stronie Zamawiającego – 10% wynagrodzenia umownego,
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2) Wykonawca w przypadku:
a)
zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy – 0,1 % wynagrodzenia
umownego, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kaŜdy
dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy,
b)
zwłoki w podjęciu przez Wykonawcę czynności serwisowych w
miejscu uŜytkowania Sprzętu w wypadku ujawnienia się wady
fizycznej lub zaistnienia Awarii Sprzętu – 0,1% wynagrodzenia
umownego, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kaŜdy
dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 8 ust. 5 umowy;
c)
zwłoki w usunięciu wad Sprzętu lub usunięciu Awarii Sprzętu – 0,1%
wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kaŜdy dzień zwłoki licząc od terminu, określonego
zgodnie z § 8 ust. 6 umowy.
d)
zwłoki w wymianie naprawianego elementu Sprzętu na nowy zgodnie
z § 8 ust. 10 niniejszej Umowy - 0,1% wynagrodzenia umownego,
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kaŜdy dzień zwłoki
licząc od terminu, określonego zgodnie z § 8 ust. 10 umowy.
e)
zwłoki w wymianie Sprzętu na nowy zgodnie z § 8 ust. 11 niniejszej
Umowy - 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 1
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2.
3.

niniejszej umowy, za kaŜdy dzień zwłoki licząc od terminu,
określonego zgodnie z § 8 ust. 11 umowy.
f)
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leŜących po
stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia umownego, określonego
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
g)
wypowiedzenia licencji, o której mowa w § 2 ust. 14 umowy - 30%
wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy
Wykonawca wyraŜa zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z naleŜności za wykonane
prace.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§7
Odstąpienie od umowy
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.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

§8
Gwarancja i serwis
Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na dostarczony Sprzęt licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru. W ramach obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca obowiązuje
się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Sprzętu.
Wykonawca zapewni wsparcie techniczne i programowe, w tym dostęp do aktualnych
sterowników, niezbędne aktualizacje oprogramowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w
załączniku nr 1, przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
Wykonawca przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do świadczenia
usług serwisowych polegających usuwaniu Awarii zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu oraz dokonywaniu przeglądów, jeśli są wymagane przez producenta Sprzętu
(„Serwis”).
Serwis Sprzętu musi być realizowany przez producenta Sprzętu lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta Sprzętu.
Wykonawca zobowiązuje się, iŜ Czas Reakcji nastąpi nie później niŜ następnego dnia roboczego
licząc od dnia Zgłoszenia.
Wykonawca zobowiązuje się, iŜ Czas Naprawy wynosi nie później niŜ 14 dni licząc od dnia
zgłoszenia, z zastrzeŜeniem, iŜ czynności składające się na Naprawę mogą być podejmowane w
miejscu uŜytkowania Sprzętu w dniach roboczych w godzinach 7.30 – 15.30.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach obowiązków wynikających w gwarancji oraz w ramach
świadczenia usług serwisowych do usuwania awarii Sprzętu lub wady Sprzętu w miejscu
uŜytkowania Sprzętu. JeŜeli Naprawa w miejscu uŜytkowania Sprzętu nie będzie moŜliwa,
wówczas Wykonawca wykona ją w autoryzowanym przez producenta Sprzętu serwisie
zewnętrznym – w takim wypadku wszelkie koszty związane z Naprawą poza miejscem
uŜytkowania Sprzętu, w tym koszty transportu Sprzętu ponosi Wykonawca.
W okresie gwarancji zgłoszenia Awarii Sprzętu oraz wad fizycznych Sprzętu przyjmowane będą
przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30. Zgłoszenia będą przekazywane
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

1.
2.
3.
4.

telefonicznie na numer telefonu Wykonawcy: …………………….. oraz potwierdzone przez
Zamawiającego za pomocą faksu lub maila:
numer faksu Wykonawcy ……………………………………..
adres e-mail Wykonawcy……………………………………….
W wypadku niedokonania Naprawy Sprzętu w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia, nie
usunięcia wady fizycznej Sprzętu w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia Zamawiającemu
przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady lub Awarii osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy(wykonane zastępcze).
W wypadku wystąpienia kolejnej Awarii, ujawnienia się wady fizycznej Sprzętu, dotyczących
tego samego elementu Sprzętu po wykonaniu 1 Naprawy Sprzętu – Wykonawca na Ŝądanie
Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany wadliwego lub naprawianego elementu Sprzętu na
nowy, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego Ŝądania. W wypadku
niewykonania przez Wykonawcę ww. zobowiązania, Zamawiający moŜe według swojego
wyboru odstąpić od umowy w zakresie Sprzętu, którego dotyczy wada lub Awaria lub wymienić
wadliwy lub naprawiany element Sprzętu na nowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonane
zastępcze).
W wypadku stwierdzenia wady lub Awarii uniemoŜliwiającej prawidłowe uŜytkowanie Sprzętu
w okresie gwarancji, gdy Naprawa nie jest z przyczyn technicznych moŜliwa lub gdy
poszczególne urządzenie było z powodu wystąpienia wady lub Awarii dwukrotnie naprawiane,
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu na taki sam wolny od wad, o parametrach
zgodnych z załącznikiem nr 1, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego
takiego Ŝądania. W wypadku niewykonania przez Wykonawcę ww. zobowiązania, Zamawiający
moŜe według swojego wyboru odstąpić od umowy w zakresie Sprzętu, którego dotyczy wada lub
Awaria lub wymienić wadliwy lub naprawiany Sprzętu na nowy na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastępcze).
W razie wykonania zastępczego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych
przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania przez Zamawiającego do ich zwrotu
Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu wystąpienia wady fizycznej Sprzętu,
wynikających z gwarancji takŜe po upływie terminu gwarancyjnego, jeŜeli reklamował wadę
przed upływem tego terminu.
JeŜeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych Napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Termin gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie
mógł ze Sprzętu w sposób pełny korzystać.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie gwarancyjnym.
Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe.
Zamawiający moŜe wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezaleŜnie od uprawnień
wynikających z rękojmi.
§9
Postanowienia końcowe
Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień
publicznych i Kodeksu cywilnego.
W przypadku zaistnienia sporu między stronami niniejszej umowy będzie on rozpoznawany przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach :
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- jeden egzemplarz dla Zamawiającego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 10
Wykaz załączników
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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