WZÓR
UMOWA nr …………./AP/AA/2018
zawarta w dniu ............................................. w Warszawie pomiędzy:
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym z
siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000062756, NIP: 525-000-88-09; REGON 000080507, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
a
(w przypadku spółek)
……………… z siedzibą w …………… (kod pocztowy ….-…….), ul. ………………, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd
………………Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
……………, NIP ……………; REGON ……………, kapitał zakładowy w wysokości: …………
zł (należy podać w przypadku spółek kapitałowych) opłacony w całości/w części (dotyczy
spółek akcyjnych), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………..
(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)
............................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
.......................................... z siedzibą w ................................. (kod pocztowy …..-……), ul.
...................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii NIP: ...............; REGON:
....................., zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
oznaczenie sprawy …………………………………………..
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§1
Przedmiot Umowy
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi
serwisowania agregatów prądotwórczych wraz z pracami dodatkowymi oraz
gotowością serwisową w obiektach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowego Instytutu Badawczego (dalej IMGW-PIB), zwanych dalej „Agregatami”,
będącymi własnością Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy z dnia
………………………………., stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.
Przedmiot Umowy obejmuje:
1)
wykonanie jednego cyklu przeglądów okresowych Agregatów wraz
z pracami dodatkowymi oraz zapewnienie gotowości serwisowej;
2)
naprawy awaryjne Agregatów wraz z dostawą części zamiennych koniecznych do
usunięcia awarii, w tym naprawy urządzeń u producenta Agregatów lub
Wykonawcy.
Agregaty, ich lokalizacje oraz zakres prac dodatkowych określa Załącznik nr 2 do
Umowy, przy czym dokładne dane adresowe lokalizacji Wykonawca otrzyma przy
podpisywaniu Umowy.
W skład urządzeń objętych serwisowaniem, wchodzą Agregaty nie będące już na
gwarancji, jak również Agregaty objęte gwarancją, co zostało zaznaczone
w treści Załącznika nr 2 do Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy z należytą
starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności,
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami Umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania prac
będących przedmiotem Umowy.
Zamawiający oświadcza, że naprawy Agregatów będących na gwarancji będą
wykonywane
przez
podmiot/podmioty,
posiadający/posiadające
autoryzację
producenta lub przez autoryzowanego przedstawiciela producenta uprawnionego do
wykonywania prac serwisowych oraz konserwacyjnych i naprawczych w okresie
trwania gwarancji. Po upływie terminu gwarancji awarie w ramach Umowy będzie
usuwał Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów okresowych i prac
dodatkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, według
Harmonogramu uzgodnionego pomiędzy Stronami w terminie 3 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy i stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a
także do wykonania innych czynności określonych w Umowie na zasadach w niej
określonych.
§2
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i starannego świadczenia na rzecz
Zamawiającego usług, będących przedmiotem Umowy na warunkach w niej określonych.
2. Okresowy przegląd Agregatów, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy,
obejmować będzie usługi polegające na wykonaniu przez Wykonawcę prac serwisowych
zapewniających prawidłową eksploatację i żywotność Agregatów i zostanie wykonany
wraz z pracami dodatkowymi – w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania Umowy,
zgodnie z zakresem określonym w Załączniku nr 2.
3. Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały eksploatacyjne, niezbędne do wykonania
prac serwisowych, takie jak: oleje, smary, przewody, filtry, płyny eksploatacyjne, z
wyłączeniem paliwa.
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4. Naprawy awaryjne Agregatów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy, obejmują
usuwanie przez Wykonawcę awarii Agregatów na następujących zasadach:
1)
Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszenia o awarii przez
siedem dni w tygodniu, przez całą dobę, na numer telefonu: ………………… lub
na adres e-mail: …………………….;
2)
Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na miejscu awarii,
przeprowadzenia diagnozy i przedstawienia propozycji techniczno-cenowej
naprawy oraz terminu usunięcia awarii, do zatwierdzenia przez Zamawiającego,
w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii. Propozycja
techniczno-cenowa będzie zawierała koszt części zamiennych niezbędnych do
usunięcia awarii oraz iloczyn stawki godzinowej netto (roboczogodziny) i
przewidywanej liczby godzin potrzebnej na usunięcie awarii.
3)
Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię w ciągu 24 godzin od momentu
otrzymania pisemnej akceptacji propozycji techniczno-cenowej naprawy przez
Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 5;
4)
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania oryginalnych części zamiennych
bądź zamienników wysokiej jakości pochodzących od uznanych producentów.
Cena części nie może odbiegać od obowiązujących cen rynkowych dla części
danego rodzaju;
5)
Jeżeli usunięcie awarii Agregatu będzie wymagało dostarczenia nowych części
zamiennych bądź przeprowadzenia naprawy Agregatu u producenta lub
Wykonawcy, Wykonawca dokona naprawy z zastosowaniem nowych części
zamiennych lub naprawy Agregatu, po uprzedniej pisemnej akceptacji
szczegółowego kosztorysu techniczno-cenowego i harmonogramu dostawy lub
naprawy przez Zamawiającego. Dostarczenie nowych części zamiennych do
Zamawiającego dla celów przeprowadzenia naprawy oraz odbiór Agregatów do
naprawy od Zamawiającego i ich dostarczenie po naprawie do Zamawiającego
odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy;
6)
czynności objęte Umową będą wykonywane w obiektach i pomieszczeniach
Zamawiającego, w których znajdują się Agregaty, w dni robocze, tj. od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy;
7)
po usunięciu awarii Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów
sprawdzających poprawność pracy Agregatu.
5. Dokumentem potwierdzającym każdorazowe wykonanie prac objętych Umową będzie
Protokół Odbioru sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez obie Strony Umowy.
6. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
Zamawiającemu lub osobom trzecim, wywołane działaniem lub zaniechaniem
Wykonawcy oraz osób lub podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność (w
szczególności podwykonawców). W takim przypadku Wykonawca przejmie na siebie
wszelkie roszczenia kierowane w stosunku do Zamawiającego i będzie miał obowiązek
zaspokoić uzasadnione roszczenia takich osób trzecich, zwalniając jednocześnie
Zamawiającego z wszelkiej z tego tytułu odpowiedzialności.
7. Wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy będą prowadzone
przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
§3
Obowiązki Zamawiającego
1.

Zamawiający zapewni niezbędną współpracę swoich pracowników z przedstawicielami
Wykonawcy w okresie realizacji Umowy, a w szczególności udostępni dokumentację
Agregatów.
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2.

3.
4.

Zamawiający
zapewni
dostęp
pracownikom
Wykonawcy
do
obiektów
i pomieszczeń, w których znajdują się Agregaty, w dni robocze, tj. od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego ustosunkowywania się do problemów
zgłaszanych przez Wykonawcę.
Zamawiający zobowiązuje się do odebrania należycie wykonanego przedmiotu Umowy
i zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§4
Odpowiedzialność Wykonawcy

1.

2.

3.

4.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowność i bezpieczeństwo
wszelkich działań lub zaniechań, zarówno swoich własnych, jak i swoich pracowników
oraz osób, którym powierzył wykonywanie czynności objętych przedmiotem Umowy,
wszystkich metod pracy oraz wszystkich prac, niezależnie od jakiegokolwiek
zatwierdzenia czy wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Agregatów przez Wykonawcę, jego
pracowników bądź też osoby, którym Wykonawca powierzył wykonywanie czynności
objętych przedmiotem Umowy, Zamawiający ma prawo żądać pełnego odszkodowania
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu
niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą dla Zamawiającego z
tytułu zawyżania przez Wykonawcę cen stosowanych części zamiennych w stosunku
do średnich cen rynkowych.
§5
Wynagrodzenie i warunki płatności

1.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie umowne netto:
1)
za wykonanie przeglądów okresowych wszystkich Agregatów wraz
z pracami dodatkowymi oraz gotowością serwisową, o których mowa w § 1 ust. 2
pkt 1 Umowy w wysokości …………………. zł (słownie: …………… złotych).

2)

Wynagrodzenie to uwzględnia koszty wszystkich czynności i składników
koniecznych do należytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również koszty
zakupu materiałów eksploatacyjnych (w tym m.in. oleje, filtry, smary, przewody,
płyny eksploatacyjne, z wyłączeniem paliwa) i baterii, koszt utylizacji zużytych
baterii, koszty dojazdów, noclegów i utrzymania specjalistów Wykonawcy oraz
koszt gotowości serwisowej;
za pracę specjalisty w miejscu usuwania awarii, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt
2 Umowy, jako iloczyn czasu pracy i godzinowej stawki netto wynoszącej
…………… zł (słownie: …………….. złotych)
Wynagrodzenie to uwzględnia koszty wszystkich czynności i składników
koniecznych do należytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym m.in. również
koszt przejazdu, czas dojazdu, noclegi, koszty wynagrodzenia specjalistów
Wykonawcy. Wynagrodzenie to nie obejmuje kosztów części zamiennych, o
których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2;
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3)

za części zamienne użyte do wykonania napraw awaryjnych oraz napraw
Agregatów u producenta lub Wykonawcy, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 –
zgodnie
z
kosztorysem
techniczno-cenowym
zatwierdzonym
przez
Zamawiającego.
Wynagrodzenie to uwzględnia koszty wszystkich czynności i składników
koniecznych do należytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym m.in. również
koszt dostawy części zamiennych i koszt odbioru od Zamawiającego oraz
dostarczenia Agregatów po naprawie.

2.

Łączne wynagrodzenie umowne Wykonawcy należne w czasie trwania
wykonane usługi nie przekroczy kwoty……… złotych netto
………………………… złotych) plus podatek od towarów i usług
……………………… złotych (słownie: …………………… złotych),
……………… złotych brutto (słownie:……………………… złotych).1

3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zostanie zapłacone po wykonaniu
przeglądów Agregatów wraz z pracami dodatkowymi. Wykonawca wystawi
Zamawiającemu fakturę w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia
przeglądów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 Umowy - po podpisaniu Protokołu
odbioru i dostarczy ją niezwłocznie Zamawiającemu.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zostanie zapłacone po wykonaniu
naprawy. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w terminie 7 dni
kalendarzowych od podpisania Protokołu odbioru i dostarczy ją niezwłocznie
Zamawiającemu
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, będzie wypłacane za czas efektywnie
przepracowany.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wypłacane będzie po wykonaniu
naprawy awaryjnej przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie, należne Wykonawcy, będzie płatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury
Wykonawcy, po podpisaniu Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy nie zawiera podatku od towarów i
usług, który zostanie doliczony do każdej faktury w wysokości zgodnej z
obowiązującymi przepisami prawa.
Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wynagrodzenie ustalone w Umowie jest stałe i obowiązuje przez cały okres trwania
Umowy.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

Umowy za
(słownie:
w kwocie
co daje

§6
Gwarancja i rękojmia za wady
1.

2.

3.

1

Wykonawca udziela ……-miesięcznej gwarancji (zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy)
na wykonane w ramach Umowy prace, dostarczone i zastosowane części zamienne.
Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 2
ust. 5 Umowy.
Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast części
wadliwej część zamienną wolną od wad albo dokona istotnych napraw części objętej
gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia części wolnej od
wad lub zwrócenia części naprawionej.
W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia, że wykonane w ramach Umowy prace
oraz dostarczone i naprawione części zamienne będą wolne od wad.

Kwota, jaką Zamawiający przeznacza na wykonanie Umowy.

5

WZÓR
4.
5.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady na swój koszt i ryzyko w terminie 3
dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie.
W przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, Zamawiający może żądać, niezależnie
od żądania odszkodowania, odpowiedniego obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy
w zakresie dotyczącym wadliwych części.
Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej
gwarancji, Zamawiającemu przysługiwać będą przez okres obowiązywania gwarancji
uprawnienia z tytułu rękojmi.
§7
Kary umowne

1.

2.

3.
4.

5.

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:
1)
w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Umowy z przyczyn wskazanych
w § 8 ust. 2 pkt 1 - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego netto,
o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy;
2)
w przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po
jego stronie - w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego netto, o
którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy za każdy przypadek naruszenia;
3)
za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego netto za tę część przedmiotu Umowy, której
opóźnienie dotyczy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
4)
za opóźnienia w wykonaniu roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego lub
wynikających z rękojmi - w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia umownego
netto, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu
Umowy
ani
też
z
jakichkolwiek
innych
obowiązków
wynikających
z Umowy.
Termin płatności kary umownej wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.
Zapłata kary umownej może nastąpić przez potrącenie kwoty kary umownej z kwoty
należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W takim przypadku ust. 3 nie ma
zastosowania.
Niezależnie od żądania zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić
naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
§8
Termin wykonania Umowy i odstąpienie od Umowy

1.

2.

Umowa zostaje zawarta na czas określony – 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub
do wyczerpania kwoty łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §
5 ust. 2 Umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku:
1) jeśli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę i pomimo
wyznaczenia dodatkowego 10-dniowego terminu nie usunął wskazanych pisemnie
naruszeń. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia
następnego po dniu, w którym upływa 10-dniowy termin na usunięcie naruszeń.
Odstąpienie od Umowy z przyczyn przywołanych w zdaniu poprzednim stanowi
również podstawę do żądania przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa
w § 7 ust. 1 pkt. 1 Umowy.
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi
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3.

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
Każda ze Stron Umowy, niezależnie od ust. 2, może rozwiązać Umowę bez podania
przyczyny za pisemnym 30-dniowym wypowiedzeniem. Okres 30 dni, o którym mowa
zdaniu poprzednim, rozpoczyna swój bieg w dniu otrzymania pisemnego
wypowiedzenia przez drugą ze Stron. W przypadku rozwiązania Umowy przez
którąkolwiek ze Stron Wykonawca ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia za część
przedmiotu Umowy faktycznie wykonaną.
§9
Kontakt Stron

1.

2.

W celu zapewnienia koordynacji i efektywnej współpracy przy realizacji Umowy Strony
wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację Umowy:
1)
po stronie Zamawiającego:
p. ……………….., tel. ………………, e-mail: …………. (sprawy techniczne) oraz
p. ……………., tel. ……………….., e-mail: ……….. (sprawy handlowe);
2)
po stronie Wykonawcy:
p. ………………., tel. ………………, e-mail: ……………………………..
Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1, są upoważnione przez Strony
do dokonywania czynności związanych z realizacją Umowy, nie są natomiast
uprawnione do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie wykazu osób do kontaktu nie
stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej
Stronie.
§ 10
Siła wyższa

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest to
spowodowane siłą wyższą, na którą Strony nie mają wpływu.
2. W rozumieniu Umowy za przypadek siły wyższej uważa się sytuację, w której wykonanie
zobowiązania Strony stało się niemożliwe wskutek zdarzeń zewnętrznych,
nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i którym nie dało się zapobiec, w
szczególności: strajki, zamieszki, wojnę, powódź, huragan.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej terminy określone w Umowie zostaną przedłużone
o czas działania siły wyższej, a Wykonawca zobowiązany jest poinformować
Zamawiającego w formie pisemnej o wystąpieniu siły wyższej nie później niż w terminie
trzech dni od momentu wystąpienia takiego zdarzenia, pod rygorem niedopuszczalności
powoływania się na tę okoliczność. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi poinformowanie
drugiej Strony o jej zaistnieniu wówczas termin trzech dni rozpocznie swój bieg od chwili,
gdy powiadomienie stało się możliwe.
4. Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, Strony mają prawo
odstąpić od dalszej realizacji Umowy, bez jakichkolwiek konsekwencji,
w tym kar i odszkodowań, po uprzednim pisemnym powiadomieniu, w terminie do 30 dni
od dnia otrzymania powiadomienia przez daną Stronę.
§ 11.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 10%
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, tj.
kwotę ……………. zł (słownie: …… złotych) w jednej z form określonych w art. 148 ust.
1 ustawy Pzp.
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2.

3.

4.

5.
6.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, niezależnie
od przyczyn tej zmiany, jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono
w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany zachować ciągłość
zabezpieczenia w odpowiedniej wysokości co najmniej do upływu terminu zakończenia
wykonywania Umowy. W tym celu, Wykonawca, nie później niż na 7 dni kalendarzowych
przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia, przedłuży termin jego
ważności o odpowiedni okres lub wniesie na ten okres nowe zabezpieczenie. Przed
dokonaniem tej czynności, Wykonawca zapewni Zamawiającemu odpowiedni czas, nie
mniej niż 7 dni roboczych, na weryfikację prawidłowości dokumentu mającego stanowić
zabezpieczenie na dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy. Czynności
wymienione powyżej będą powtórzone jeśli nastąpią kolejne przesunięcia okresu
wykonywania przedmiotu Umowy.
W przypadku nieprzedłużenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 2 powyżej w przewidzianym na dokonanie tych czynności terminie,
Zamawiający, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego
zabezpieczenia, jest uprawniony do skorzystania z wniesionego już zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy, a uzyskane środki będą stanowiły zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi
w terminach i
wysokościach jak niżej:
1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania
Umowy i uznania przez Zamawiającego, że Umowa została wykonana
należycie;
2) Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% zostanie zwrócona w
terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, zgodnie z art. 149 ustawy Pzp, w szczególności zmiana formy zabezpieczenia
musi
być
dokonana
z
zachowaniem
ciągłości
zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.
§ 12
Poufność

1. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp).
Z zastrzeżeniem tego wymogu Strony zobowiążą się do przestrzegania przy realizacji
Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych
związanych z ochroną danych osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych oraz
ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie
znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów
prawa,
a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów
kontrolnych.
2. Nie będą uznawane za informacje chronione, informacje które:
1) staną się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem
czynu bezprawnego, lub
2) są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody i nie są
informacjami chronionymi, lub
3) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej
zgody Stron, lub
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3.

4.

5.
6.
7.

4) zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą
stroną Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając
postanowień Umowy.
Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub
korzystaniu przez osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Każda ze Stron
zobowiązuje się zapewnić dostęp do informacji chronionych wyłącznie tym pracownikom
lub współpracownikom Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania
czynności na rzecz drugiej Strony, i którzy wykonują obowiązki wynikające z Umowy.
W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych
druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń i
usunięcia ich skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno
być wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej.
Strona, która dopuściła się naruszeń, zobowiązana będzie naprawić szkodę na zasadach
ogólnych.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich niepodlegających
upublicznieniu informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności, które zostaną
powzięte przez Wykonawcę w trakcie lub przy okazji realizacji Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności uzyskanych od Zamawiającego
danych osobowych i Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania tych danych
osobowych w celach innych niż wyłącznie w celu wykonywania Umowy.
§ 13
Zmiany Umowy

1.

2.

Wszelkie zmiany Umowy dokonywane w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1
pkt 2-6 ustawy Pzp oraz w okolicznościach przewidzianych w Umowie, wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Przewidziana w ust. 1 niniejszego paragrafu możliwość dokonania zmian postanowień
Umowy obejmuje w szczególności następujące sytuacje:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub wejście w życie nowych przepisów
prawa w zakresie przedmiotu Umowy;
2) zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem Umowy przedsięwzięciach
realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to
zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na
zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu Umowy;
3) zmiany w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy
realizacji przedmiotu Umowy;
4) zmiany podejścia do realizacji wymagań opisanych w SIWZ, jeżeli taka zmiana
wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy
okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiana ta
nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego;
5) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy;
6) wystąpienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w § 10 Umowy;
7) wystąpienie okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością,
nie mógł przewidzieć, przy czym wartość zmiany nie może przekroczyć 50%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy;
8) zastąpienie Wykonawcy nowym wykonawcą, w szczególności w wyniku połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub
jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca będzie spełniał warunki udziału w
postępowaniu, nie będą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociągnie to za sobą innych istotnych zmian Umowy;
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jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust.
1e ustawy Pzp;
10) jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy;
11) wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez Strony;
9)

§ 14
Inne postanowienia
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku rozbieżności interpretacyjnych lub sprzeczności pomiędzy
postanowieniami Umowy, a postanowieniami Załączników do Umowy, pierwszeństwo
mają postanowienia Umowy.
Wykonawca przy realizacji Umowy będzie mógł korzystać z usług podmiotów trzecich
jako podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania pisemnego
oświadczenia podwykonawców o obowiązku przestrzegania zobowiązań określonych
w Umowie. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za działania i zaniechania
podwykonawców związane z wykonywaniem Umowy jak za własne działania i
zaniechania. Wykonawca zapewni terminowe i należyte wywiązanie się przez
podwykonawców Wykonawcy z realizacji Umowy.
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku z
realizacją Umowy. Spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, Strony
poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Integralnymi składnikami Umowy są:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
2) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
3) Załącznik nr 2 – Wykaz Agregatów
i ich lokalizacji oraz zakresu prac
serwisowych.
4) Załącznik nr 3 – Harmonogram okresowych przeglądów serwisowych.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Zamawiający

Wykonawca
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