
 
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA - WZÓR 

zawarta w dniu …………………………………… 2020 roku w Kutnie pomiędzy: 

Wyższą Szkołą Gospodarki Krajowej w Kutnie z siedzibą w Kutnie (99-300) przy 

ul. Lelewela 7, REGON: 610998207, NIP: 7752033388, wpisaną do Rejestru uczelni 

niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod numerem 323 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………….……… 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

a: 

……………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….……… 

REGON: …………………….. 

NIP: ………………………….. 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców / Ewidencji działalności gospodarczej 

……………………………………………………………………………….……. 

reprezentowanym przez: 

……………………………… 

……………………………… 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 

 

Umowa zostaje zawarta zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. na 
wykonanie zadania pn. Dostawa wyposażenia i sprzętu na potrzeby utworzenia 
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku Pielęgniarstwo. 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy zgodnej z 
opisem przedmiotu zamówienia w ramach Części ………. 

2. Dokładne miejsce dostawy, tj. pomieszczenia w budynkach WSGK w Kutnie 
Zamawiający wskaże po zawarciu z Wykonawcą umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
do osobistego dostarczenia i wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń 
wskazanych przez Zamawiającego. 



 
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z ofertą i zapisami szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia. 
4. Integralną częścią umowy jest szczegółowy o pis przedmiotu zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy. 
5. Wykonawca dostarczy kompletny sprzęt, posiadający w zależności od specyfiki 

przedmiotu zamówienia okablowanie, podzespoły, oprogramowanie, nośniki, niezbędne 
opakowanie zabezpieczające itp., niezbędne do prawidłowego użytkowania, gotowy do 
uruchomienia i / lub użytkowania bez dodatkowych zakupów. 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyposażenie będzie fabrycznie nowe, 
nieużywane, w pierwszym gatunku, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych 
i prawnych oraz obciążeń osób trzecich. Sprzęt powinien być w pełni sprawny 
i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a także odpowiadający 
obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz wymaganymi przez Zamawiającego. Wszystkie dostarczone 
urządzenia powinny posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie 
Unii Europejskiej oraz pochodzić z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Sprzęt 
powinien posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania 
w języku zgodnym z OPZ i ofertą Wykonawcy. 

7. Zamawiający wymaga dostawy i montażu dostarczonego przedmiotu zamówienia . 
Montaż w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca przed zgłoszeniem Zamawiającemu 
gotowości do przystąpienia do czynności odbiorowych, uruchomi zamontowany sprzęt w 
celu weryfikacji poprawności działania sprzętu, a następnie wprowadzi niezbędne 
konfiguracje i synchronizacje oprogramowania/ systemu w celu poprawnego 
funkcjonowania urządzenia jako całości, tj. w obrębie Monoprofilowego Centrum 
Symulacji Medycznej W przypadku zawarcia umowy z różnymi podmiotami w zakresie 
realizacji części nr 1, 2 i 3, wykonanie czynności, o których mowa w niniejszym punkcie, 
może wymagać współpracy pomiędzy tymi podmiotami. Nie dotyczy części nr 4 (drobny 
sprzęt medyczny). 

8. Do sprzętu należy dołączyć jeśli posiada: deklarację CE (deklaracja Conformité 
Européenne) oraz/lub certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie warunki, środki, wiedzę 
i doświadczenie konieczne do właściwego wykonania swoich obowiązków określonych 
w Umowie oraz zobowiązuje się do ich wykonania z należytą starannością, wynikającą z 
zawodowego charakteru prowadzonej prze z siebie działalności gospodarczej, zgodnie ze 
współczesną wiedzą techniczną oraz w oparciu o obowiązujące przepisy, normy i 
standardy. 

10. Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów operacyjnych i oprogramowania 
wymagane jest dołączenie nośników lub innego systemu zezwalającego na instalację 
systemów i oprogramowania. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
instrukcji instalacji i obsługi oraz certyfikatów potwierdzających prawo Zamawiającego 
do korzystania z oprogramowania w ramach niniejszego zamówienia. Nie dotyczy części 
nr 3 i 4 (meble medyczne i drobny sprzęt medyczny). 

11. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania 
wraz z licencją na korzystanie z niego oraz że Zamawiający wskutek zawarcia Umowy 



 
nabywa w cenie, bezterminowo licencję do korzystania w ramach zwykłego użytku ze 
wszelkiego dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania. Nie dotyczy części nr 3 
i 4 (meble medyczne i drobny sprzęt medyczny). 

12. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za 
pośrednictwem serwisu internetowego. Nie dotyczy części nr 3 i 4 (meble medyczne i 
drobny sprzęt medyczny). 

13. Celem umożliwienia realizacji niniejszej umowy Wykonawca wydaje i przenosi na 
Zamawiającego prawo własności nośników oprogramowania. Nie dotyczy części nr 3 i 4 
(meble medyczne i drobny sprzęt medyczny). 

14. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby dostarczone w ramach 
umowy oprogramowanie funkcjonowało bezawaryjnie, a dane zawarte w bazie 
pozbawione były błędów językowych, funkcjonalnych i merytorycznych. Nie dotyczy 
części nr 3 i 4 (meble medyczne i drobny sprzęt medyczny). 

15. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie nie posiada wad fizycznych 
i prawnych oraz jest wolne od roszczeń osób trzecich i udziela gwarancji na poprawne 
działanie oprogramowania. Nie dotyczy części nr 3 i 4 (meble medyczne i drobny sprzęt 
medyczny). 

16. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń 
związanych z oprogramowaniem, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie 
niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od 
odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także 
Zamawiającemu wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku 
z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym koszty 
zastępstwa procesowego. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego 
poinformowania Wykonawcy o takich roszczeniach i umożliwi Wykonawcy pełny i 
aktywny udział w postępowaniu dotyczącym tych roszczeń. W razie niewykazania 
bezzasadności takich roszczeń (w całości lub części) mimo pomocy Wykonawcy, 
Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zaspokoi wszelkie roszczenia orzeczone 
wobec Zamawiającego prawomocnym orzeczeniem sądu. Ponadto, w takim przypadku 
Wykonawca na swój własny koszt i wg własnego wyboru: uzyska dla Zamawiającego 
prawo dalszego użytkowania oprogramowania albo zapewni modyfikację 
oprogramowania tak, żeby było zgodne z umową, ale wolne od roszczeń osób trzecich. 
Nie dotyczy części nr 3 i 4 (meble medyczne i drobny sprzęt medyczny). 

17. Zamawiający oczekuje dostarczenia wszystkich wymaganych przez producenta 
oprogramowania/ systemu operacyjnego (w szczególności zgodnie z umową licencyjną) 
atrybutów pozwalających określić legalność oprogramowania. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość weryfikacji oryginalności i legalności dostarczonego oprogramowania/ 
systemu operacyjnego. Nie dotyczy części nr 3 i 4 (meble medyczne i drobny sprzęt 
medyczny). 

18. Wykonawca zobowiązany jest w dniu dostawy przekazać Zamawiającemu wszelką 
dokumentację dostarczoną przez producenta sprzętu i oprogramowania zgodnie z ofertą 
Wykonawcy, w szczególności , jeżeli dotyczy certyfikaty, karty gwarancyjne zgodne z 
opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy, instrukcje obsługi w języku 
określonym w ofercie, itp. 



 
19. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: 

19.1. po stronie Zamawiającego: ....................................... e-mail........................ w zakresie 
realizacji przedmiotu zamówienia i czynności odbiorowych; 
............................................ e-mail........................ w zakresie rozliczenia 
finansowego; 

19.2. po stronie Wykonawcy: ................................................ e-mail………………....... 
20. Zmiana osób wskazanych w ust. 19 będzie odbywać się drogą elektroniczną poprzez 

zgłoszenie drugiej stronie i nie wymaga zmiany treści umowy. 
 

TERMIN DOSTAWY I CZYNNOŚCI ODBIOROWE 
§ 2 

 
1. Wykonawca deklaruje gotowość dostawy (w tym montażu przedmiot u zamówienia 

w okresie grudzień 2020 r. – luty 2021 r., przy czym: 
1.1. dostawa (tj. w tym montaż) wyposażenia musi się odbyć w ter minie ustalonym 

z Zamawiającym. Termin dostawy jest uzależniony od terminu odbioru prac 
remontowo adaptacyjnych w pomieszczeniach, w których sprzęt ma być 
zamontowany. 

1.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o rozpoczęciu naliczenia terminu dostawy 
drogą elektroniczną. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania ww. informacji od Zamawiającego. 

1.3. Przewidywany termin realizacji zamówienia to grudzień 2020 r. – luty 2021 r., 
Ww. termin może ulec zmianie, tj. wydłużeniu lub skróceniu, z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego, 

1.4. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji dostawy w etapach od 2 do 3, co może 
wynikać z częściowego odbioru prac remontowo-adaptacyjnych prowadzonych 
w pomieszczeniach, w których sprzęt ma być zamontowany. W takim przypadku, do 
naliczania terminu realizacji każdego z etapów stosuje się zapisy ust. 1 lit. a c powyżej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i wniesienia przedmiotu zamówienia 
własnym transportem i siłami oraz na własny koszt.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu telefonicznie gotowość dostawy, 
na co najmniej 3 dni robocze przed przewidywanym terminem dostawy. 

4. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany dokonać 
sprawdzenia ilości przedmiotu zamówienia. Odbiór przedmiotu zamówienia może się 
odbyć w dzień roboczy. Na potwierdzenie czynności odbioru, zostanie spisany 
i podpisany przez przedstawiciel i każdej ze Stron protokół odbioru. Niezgodność 
ilościową wykonanego przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest zgłosić 
Wykonawcy na piśmie w terminie dokonywanego odbioru przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku części 1, 2 i 3 odbiór ilościowy odbywa się po zakończonym montażu. 
Wykonawca drogą elektroniczną informuje Zamawiającego o możliwości dokonania 
odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni od dnia zakończenia montażu. 
Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego przedmiotu zamówienia w terminie 4 dni 
roboczych od dnia otrzymania ww. powiadomienia. 



 
6. Odbioru ilościowego dostarczonego towaru dokonają wyznaczeni przedstawiciele 

Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego od dnia skutecznego dostarczenia towaru 
do siedziby Zamawiającego. Dotyczy części nr 4 (drobny sprzęt medyczny). 

7. Niezgodność jakościową dostarczanego przedmiotu zamówienia (tj. stwierdzenie 
niezgodności przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą 
wykonawcy) Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy pisemnie, faksem lub 
drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia wykrycia niezgodności. 

8. W przypadku zgłoszenia niezgodności, określonej w ust. 5 i 7, Wykonawca obowiązany 
jest dostarczyć sprzęt / jego część zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie 
5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót), od dnia złożenia zgłoszenia (liczy się data 
wysłania faxu, wiadomości elektronicznej lub data otrzymania przesyłki listowej). 

9. Czynności, o których mowa w ust. 8, Wykonawca będzie wykonywał w ramach 
wynagrodzenia, określonego w niniejszej umowie. 

10. Dokonanie odbioru sprzętu zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia Wykonawcy 
od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. 
 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
§ 3 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 Strony ustalają zgodnie z 

ofertą Wykonawcy na kwotę brutto: ………………………….. złotych w tym: 
podatek VAT według stawki ……..% w kwocie ....................................... złotych 
cena netto: ................................................................................................... złotych 

2. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 
– 2020. 

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie strony 
protokół odbioru bez zastrzeżeń. 

4. Wykonawca wystawi fakturę na: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, 
ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno, NIP 7752033388. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, 
której faktura dotyczy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dnia od daty wpływu do 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeżeniem ust. 3. 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza, możliwość przyspieszenia 
płatności za wystawione faktury. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania 
zapłaty przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. 

7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto 

wskazane przez Wykonawcę na fakturze, z zastrzeżeniem powyższych postanowień. 
9. Wykonawca wymieni w fakturze wszystkie składniki przedmiotu zamówienia rodzajowo 

i ilościowo zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla danej Części, ze wskazaniem 
ich ilości i cen jednostkowych. 



 
10. Faktura ma zawierać zestawienie asortymentowe, ilościowe i kwotowe (ceny 

jednostkowe) oraz symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU) wszystkich dostarczonych 
w ramach danej części pozycji i być spójna z protokołem zdawczo-odbiorczym. 

11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach 
wystawionych w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu 
Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności 
(split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. z 2020r. poz. 106 z późn. zm.). 
 

WARUNKI GWARANCJI 
§ 4 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres zgodny z warunkami 

przedstawionymi w ofercie i załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca będzie realizował obowiązki gwarancyjne na następujących warunkach: 

2.1. okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag; 
2.2. gwarancja, zgodnie z ofertą Wykonawcy, obejmuje bezpłatne naprawy, a w przypadku 

braku możliwości naprawy wymianę towaru lub jego podzespołu na nowy i koszty 
transportu, przy czym wystąpienie nie więcej niż dwóch awarii towaru lub jego 
podzespołu skutkuje obowiązkiem jego wymiany na nowy przez Wykonawcę 

2.3. Wykonawca, w okresie gwarancyjnym zapewni bezpłatny dojazd serwisanta do 
Zamawiającego, bezpłatny transport sprzętu do i z serwisu oraz bezpłatnie użyczy 
sprzęt zamienny; 

2.4. w okresie gwarancji serwis dostarczonego sprzętu będzie realizowany nieodpłatnie; 
2.5. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji; 
2.6. zgłoszenie następuje pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę 

w ciągu 3 dni roboczych od dnia powstania wady 
2.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wskazanie drogą elektroniczną osoby 

upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym w sprawach serwisu gwarancyjnego; 
2.8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia, bez użycia części zamiennych, 

stwierdzonej w okresie gwarancji wady nieodpłatnie na swój koszt w terminie 
maksymalnie 72 godzin od dnia zgłoszenia wady, chyba że będzie to niemożliwe ze 
względów technicznych niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku Strony 
ustalą inny termin usunięcia wad. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w formie naprawy lub 
wymiany towaru lub jego podzespołu na nowy w ramach gwarancji na koszt 
Wykonawcy; 

2.9. Wykonawca ze swej strony zobowiązuje się do usunięcia, z użyciem części 
zamiennych, stwierdzonej w okresie gwarancji wady nieodpłatnie na swój koszt w 
terminie maksymalnie 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady, chyba że będzie to 
niemożliwe ze względów technicznych niezależnych od Wykonawcy. W takim 
przypadku Strony ustalą inny termin usunięcia wad. W razie nieusunięcia wad 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad 
w formie naprawy lub wymiany towaru lub jego podzespołu na nowy w ramach 
gwarancji na koszt Wykonawcy; 



 
2.10. jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dokonał 

istotnych napraw towaru lub nastąpiła wymiana towaru objętego gwarancją lub jego 
istotnego podzespołu na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia 
protokolarnego odbioru naprawionego lub wymienionego sprzętu; 

2.11. jeżeli w związku z naprawą towaru wynikającą z gwarancji nastąpiła przerwa w jego 
eksploatacji, czas gwarancji zostaje wydłużony o czas ww. przerwy w eksploatacji; 

2.12. maksymalnie 2 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego sprzętu, 
wyłączające dany sprzęt z eksploatacji uprawniają do wymiany sprzętu na nowy; 

2.13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub wymiany towaru lub jego 
podzespołu bez względu na wysokość związanych z tym kosztów; 

2.14. odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i 
wszelkie inne wady fizyczne towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub 
inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w 
ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu 
gwarancji, jeżeli wniósł reklamację przed upływem okresu gwarancji. 

4. Warunki gwarancji określają dokumenty gwarancyjne przekazane Zamawiającemu wraz 
z protokołem odbioru . W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, 
pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 

5. Wykaz punktów serwisowych wraz z lokalizacją wskazanych przez Wykonawcę (adres, 
nr tel. i fax ) stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 
KARY UMOWNE 

§ 5 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za wystąpienie zdarzeń opisanych 
poniżej, jeżeli zdarzenia te powstały na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca, a mianowicie: 

1.1. za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w całości, w wysokości 5% 
całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu dostawy określonego w umowie; 

1.2. za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych reklamacją zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2.8. 
bądź opóźnienie w realizacji obowiązków gwarancyjnych w wysokości 5% wartości 
brutto przedmiotu, którego dotyczy reklamacja lub realizacja obowiązku 
gwarancyjnego, określonej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia; 

1.3. brak realizacji zadeklarowanej w ofercie przez wykonawcę liczby przeglądów 
technicznych przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji 5% wartości brutto 
przedmiotu, którego przegląd nie został wykonany, określonej w ofercie Wykonawcy 
za każdy brakujący przegląd techniczny; 

1.4. za każdy przypadek braku dokonania w okresie gwarancyjnym wymiany 
niesprawnego modułu na nowy, w przypadku jego awarii, w zakresie zadeklarowanej 
w ofercie przez wykonawcę liczby awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym 
skutkującej wymianą niesprawnego modułu na nowy 5 % wartości brutto przedmiotu, 



 
którego dotyczy wymiana niesprawnego modułu na nowy, określonej w ofercie 
Wykonawcy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z powodu opóźnienia dostawy powyżej 
15 dni. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od 
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odstąpieni e 
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 15 % 
kwoty brutto wynagrodzenia, zgodnie z §3 ust. 1. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej z Zamawiającym. W tym przypadku 
zostanie wystawiona Wykonawcy nota obciążeniowa. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. bez naliczania kar umownych 
z tytułu tego odstąpienia.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
ZMIANY UMOWY 

§ 6 
 

1. Zamawiający przewiduje dokonanie istotnych zmian w umowie na następujących 
warunkach: 

1.1. Zmiany terminu wykonania umowy/zamówienia, z uwagi na: 
1.1.1. wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy, 
1.1.2. dostosowania harmonogramu realizacji przedmiotu umowy do potrzeb 

Zamawiającego, 
1.1.3. gdy pomieszczenia CSM, które ma zapewnić Zamawiający nie będą 

przygotowane. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na zakończenie 
robót budowlanych, 

1.1.4. siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron, których strony przy 
zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć, 

1.1.5. wstrzymanie lub przerwę w realizacji dostaw w następstwie okoliczności nie 
leżących po stronie Wykonawcy. W tym przypadku termin wykonania umowy 
ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem 
dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu nie wpływa 
na zmianę wynagrodzenia, 



 
1.1.6. zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu 

wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, epidemii z 
wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę, 

1.1.7. zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, 
niepokoje, strajki, okupację przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego 
podwykonawców. 

1.2. Zmiany przedmiotu zamówienia - urządzeń na inne, o parametrach nie gorszych niż 
zaoferowane w ofercie Wykonawcy i spełniające wymagania zawarte w opisie 
przedmiotu zamówienia, za zgodą Zamawiającego – w sytuacji wycofania urządzeń z 
produkcji przez producenta lub zaprzestania ich produkcji. W takim przypadku 
Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu materiał/urządzenie będące 
produktem zastępującym produkt wycofany przez producenta np. kolejna seria, nowy 
model tego samego produktu lub materiał/ urządzenie. 

1.3. Gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zaistnienia okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na 
należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15, ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, ze zm.).  

1.4. W przypadku braku możliwości realizacji dostaw z powodu epidemii COVID-19 i 
powszechnie obowiązujących na dzień realizacji prac przepisów dotyczących 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także 
odpowiednich wytycznych służb sanitarnych, Zamawiający może zmienić termin 
wykonania zamówienia. 

1.5. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie zmiany będącej skutkiem działań 
organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów 
i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość 
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić 
się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie 
przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług 
VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 
stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W 
przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących 
przyczyną waloryzacji, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z 
wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wykazać kwotę, o 
którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz wskazać datę, od której nastąpiła bądź 
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie 
dotyczy Wykonawców którzy zadeklarowali w ofercie, iż są zwolnieni z 
opodatkowania VAT. 



 
1.6. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść 

złożonej oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 
postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego. 

1.7. Konieczność wprowadzenia zmian wynikającą z przepisów prawa dotyczących 
realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE 
w perspektywie finansowej 2014-2020, a także wytycznych związanych z realizacją 
projektów tj. dotyczących kwalifikowalności wydatków, informacji i promocji, 
realizacji projektów, równości szans i niedyskryminacji, sprawozdawczości 
i monitoringu, partnerstwa, pomocy publicznej i kontroli, w tym wytycznych 
Instytucji Organizującej Konkurs (tj. Ministerstwa Zdrowia). 

2. Dokonanie zmiany następuje poprzez zawarcie aneksu sporządzonego w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§7 
 

1. Strony Umowy dążyć będą do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw 
wynikłych na tle realizacji postanowień Umowy, a w przypadku braku porozumienia 
strony uprawnione są do wystąpienia na drogę sądową. 

2. Ewentualne spory wynikające z wykonywania postanowień niniejszej Umowy będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

4. Umowa niniejsza jest wiążąca dla obu stron z chwilą jej podpisania i może być zmieniona 
jedynie w drodze pisemnego porozumienia (aneksu).  

5. Umowa niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
Załącznikami do Umowy są :  
1/ Załącznik nr 1: Okres gwarancji na przedmiot umowy. 
2/ Załącznik nr 2: Wykaz punktów serwisowych. 
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