Załącznik nr 3

Umowa (wzór)
zawarta w Przytocku w dniu ……………………... pomiędzy:
Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, ul. Salezjańska 4, Kopiec, 42-125 Kamyk
NIP 573-16-05-677, REGON 002743047 , zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Artura Skoczek
a
…………………………………………..…., NIP: …………………., REGON: …………………..,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez
………………………………………………………………………………………………………...
w rezultacie dokonania wyboru oferty na „Zakup i wymiana dźwigu osobowo-towarowego do
przewozu osób niepełnoprawnych intelektualnie i ruchowo w budynku Domu Pomocy
Społecznej w Przytocku”

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania demontaż istniejącego
dźwigu, dostawę i montaż nowego dźwigu w istniejącym szybie z uwzględnieniem szerokości
drzwi wejściowych, zasilania elektrycznego, prowadnic i innych potrzebnych dla prawidłowego
funkcjonowania dźwigu oraz uruchomienie dźwigu. Przedmiot zamówienia obejmuje również
usługę transportu dźwigu do Zamawiającego na adres Przytocko 39, 77-230 Kępice, odbiorcy i
użytkownika, rozruch ze sprawdzeniem działania urządzenia w obecności upoważnionego
pracownika Zamawiającego, wykonanie dokumentacji montażowej i rejestracyjnej dla potrzeb
Dozoru Technicznego oraz zapewnienie serwisu oraz odbiór przez UDT.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniki nr 2 do oferty Wykonawcy
z dnia ………...
Osobą odpowiedzialną za odbiór urządzeń i nadzór ze strony Zamawiającego jest Dyrektor
Artur Skoczek lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego .
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną
bazą do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych
materiałów i wykonywanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów, przy zachowaniu
należytej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego
działalności.
Wykonawca oświadcza, iż dostarczany sprzęt stanowiący przedmiot niniejszej umowy jest
fabrycznie nowy (tj. nieregenerowany, nienaprawiany, niefabrykowany, nieużywany we
wcześniejszych wdrożeniach), kompletny (w szczególności ze wszystkimi podzespołami,
częściami, materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania), jego zakup i korzystanie
z niego zgodnie z przeznaczeniem, nie narusza prawa, w tym praw osób trzecich, a w zakresie
bezpieczeństwa odpowiada normom PN-EN 81-20.
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy (załącznik 1) oraz szczegółowy opis
parametrów techniczno-funkcjonalnych dźwigu osobowo-towarowego (załącznik 2).

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej celem potwierdzenia parametrów
oferowanego dźwigu.
9. Prace stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać w sposób
zapewniający ciągłość pracy Zamawiającego i uwzględniający specyfikę obiektu, w którym
prowadzone są prace (obiekt czynny).
10. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę siłami własnymi/ siłami własnymi i
przy pomocy podwykonawców1.
11. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązania
Wykonawcy względem Zamawiającego za należyte wykonanie tej części. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym
stopniu, jak za działania, uchybienia i zaniedbania własne2.
12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u
Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji
niniejszej umowy.
§2
1.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu umowy w terminie do 30
września 2021 r.
2.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania
przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1.
3.
Dostawa przedmiotu umowy zostanie zgłoszona osobie wskazanej w § 1 ust. 3 umowy
na minimum trzy (3) dni robocze przed planowaną datą dostawy z zastrzeżeniem, że dostawa
nie może nastąpić później niż w terminie, o którym mowa w ust. 1
4.
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca,
a przyjęcie dostawy przedmiotu umowy zrealizowane będzie w dzień roboczy tj. od
poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
chyba że Strony ustalą inaczej.
5.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do wskazanego miejsca na
koszt własny i własnym staraniem. Realizacja dostawy odbędzie się transportem odpowiednio
przygotowanym do przewozu i zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków
atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku i innymi czynnikami wpływającymi na obniżenie
jakości przedmiotu umowy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy podczas
dostawy tj. do czasu podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego, spoczywa na
Wykonawcy.
6.
Wykonawca zobowiązuje się do dokonania dostawy przedmiotu umowy w sposób
umożliwiający bezpieczną i niezakłóconą pracę Zamawiającego.
7.
Po wykonaniu dostawy Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne
czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy i przystąpi do: demontażu starej windy,
instalacji (montażu) nowej windy, uruchomienia wraz ze sprawdzeniem działania urządzenia w
obecności Zamawiającego oraz wykonania dokumentacji montażowej i rejestracyjnej dla
potrzeb Dozoru Technicznego. Następnie Wykonawca przystąpi do uruchomienia i rozruchu
dźwigu osobowo-towarowego oraz weźmie udział w odbiorze technicznym.
8.
Protokół odbioru przedmiotu umowy do eksploatacji może być podpisany dopiero po
należytym wykonaniu całości umowy, tj. dostawy wraz ze wszystkimi usługami
towarzyszącymi.
9.
Odbiór techniczny przedmiotu umowy nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego
roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia
wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru.
10.
Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uważa się dostarczenie przedmiotu umowy
do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji oraz wykonanie wszelkich usług
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towarzyszących, w tym dokonanie odbioru technicznego, w terminie określonym w ust. 1, co
zostanie poświadczone protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
11.
Ze strony Wykonawcy do występowania w czynnościach odbiorowych upoważniona/y
jest Artur Skoczek., tel. 509-210-807, e-mail: dpsprzytocko@gmail.com
§3
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto: ..................... PLN,
słownie : ............................................ zł. 00/100.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia w szczególności wszystkie koszty prac i czynności
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty demontażu, montażu, dostawy,
transportu, koszty usług świadczonych w ramach gwarancji (w szczególności przeglądów,
serwisu i konserwacji), odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
§4
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu umowy (tj. wszystkich
czynności, o których mowa w §1 umowy), potwierdzonego protokołem odbioru technicznego
bez zastrzeżeń i po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od dnia
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, po odebraniu zamówienia przez UDT i
Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
3. Fakturę należy wystawić na:
Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, ul. Salezjańska 4, Kopiec, 42-125 Kamyk
NIP 573-16-05-677 z dopiskiem „dla Domu Pomocy Społecznej, Przytocko 39, 77-230 Kępice” i
dostarczyć na adres Dom Pomocy Społecznej, Przytocko 39, 77-230 Kępice.
4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez wad, przy czym jest zobowiązany
on zweryfikować zgodność znajdujących się na przedmiocie umowy oznaczeń z danymi
zawartymi w dokumencie gwarancyjnym (oświadczeniu gwaranta) wskazanym w ust. 2
niniejszego paragrafu umowy oraz stan plomb i innych umieszczonych na nim zabezpieczeń, o
ile takie zabezpieczenia zostały zastosowane.
2. Wykonawca wraz z dostawą całości przedmiotu niniejszej umowy wyda Zamawiającemu
dokument gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie obejmowała co najmniej
następujące informacje: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej
Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące
Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady fizycznej, a także stwierdzenie, że gwarancja nie
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o
rękojmi za wady przedmiotu umowy.
3. Wykonawca udziela ……3 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty
wykonania umowy – tj. od daty odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem
odbioru technicznego bez zastrzeżeń. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany
m.in. do nieodpłatnej (wliczonej w cenę oferty) bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów
technicznych (w tym pomiarów elektrycznych urządzeń ochronnych dźwigu) zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U.2017, poz. 1040
ze zm.), a w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 29 października 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 Nr 193, poz. 1890),
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wynikających z warunków gwarancji i naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym w
miejscu użytkowania. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie części składowe, podzespoły
oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu umowy lub usługi nabyte u podmiotów
trzecich przez Wykonawcę. Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a
także nie spełnianie funkcji użytkowych przez dostarczony sprzęt, deklarowanych przez
Wykonawcę. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji pokrywa Wykonawca.
4. Gwarancja obejmuje zakres uszkodzeń i napraw wynikający z warunków gwarancji udzielanej
przez producenta urządzeń.
5. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby
na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to
wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza
siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca. Uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostają
wyłączone.
6. Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich niezużywalnych części oraz pracę i dojazd serwisu,
bądź koszty przesyłki urządzenia lub elementu przeznaczonego do naprawy,
7. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją
techniczną.
8. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez zamawiającego jak i
wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania
gwarancji.
9. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze technicznym przedmiotu
umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego elementu lub
modułu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio
przedmiotu umowy, jego elementu lub modułu).
10. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od
zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki określony w ust. 13 niniejszego paragrafu umowy.
11. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje
się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na zasadach i w trybie określonym w treści
dokumentu gwarancyjnego (oświadczeniu gwaranta) wskazanego w ust. 2 powyżej, z
uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu umowy.
12. Usługi konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych dźwigu będą świadczone zgodnie z
zasadami:
12.1.przeglądy konserwacyjne świadczone będą w dni robocze w godzinach 7:30 – 14:00,
12.2.naprawy gwarancyjne wykonywane będą na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez
Zamawiającego,
12.2.1. w przypadku uwięzienia osoby w dźwigu Wykonawca jest zobowiązany do
podjęcia czynności naprawczych w ciągu 1 godziny od chwili powiadomienia go przez
Zamawiającego, niezależnie od tego, w jakim dniu i o której godzinie powiadomienie
nastąpiło.
12.2.2. Wykonawca zapewnia całodobową obsługę Pogotowia Dźwigowego, zgłoszenia
będą dokonywane przez Zamawiającego telefonicznie, SMS, faxem pod numerem telefonu
…………….............. lub e-mailem na adres ………………………………………………..
12.2.3. czas dokonania naprawy i usunięcia usterek lub awarii wynosić będzie do 24
godzin od chwili zgłoszenia z wyjątkiem sytuacji zaistnienia konieczności sprowadzenia
specjalistycznych części zamiennych. Wówczas naprawa musi zostać dokonana
niezwłocznie, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Termin ten nie może by dłuższy
niż 28 dni, chyba, że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności zgodnie
postanowią wydłużyć czas naprawy. Dopuszcza się możliwość przesłania urządzenia lub
elementu, który uległ awarii do wskazanego przez wykonawcę serwisu, w takim

przypadku: koszty transportu w okresie gwarancji pokrywa wykonawca a terminy liczone
są od momentu wysłania urządzenia lub elementu.
12.3.W przypadku nie wykonania naprawy w czasie określonym pkt. 12.1.1. Zamawiającemu
przysługuje prawo do naliczenia kar zgodnie z § 6.
13. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu wykonawca zobowiązany jest do
wymiany wadliwego elementu na nowy.
14. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
fizyczne wygasają po upływie 24 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu całości
przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym
w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie
(usterce). Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcy wykonania obowiązków
wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady
(usterki) przedmiotu umowy.
15. Zamawiający w ramach wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy,
będzie domagał się w szczególności w razie wadliwiej realizacji przedmiotu niniejszej umowy
przez Wykonawcę, jej demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną
od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę zapis ust.
17 stosuje się odpowiednio.
16. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do
powyższych zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy,
na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na
podstawie umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot
do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w
ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty.
17. Przy odbiorze technicznym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne i
instrukcje obsługi i eksploatacji oraz decyzję/pozwolenie UDT na użytkowanie.
18. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych
przez producenta w zapisach oświadczenia gwaranta zawartego w dokumentach gwarancyjnych
lub instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę, w zakresie w jakim nie jest ono
sprzeczne z postanowieniami niniejszego paragrafu umowy.
§6
1.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
2.
Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w przypadku:
a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości
10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy,
b) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, przy czym nienależyte wykonanie umowy, to jej realizacja,
która pozostaje w sprzeczności z zapisami umowy lub ofertą Wykonawcy albo też nie zapewnia
osiągnięcia wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów.
c) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po
upływie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 umowy,
nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy,
d) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc
od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia
wad, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy,

e) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości
0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc
od następnego dnia po upływie terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 5 ust. 13 umowy
albo w pisemnym oświadczeniu Stron, nie więcej niż 20% wynagrodzenia wartości brutto
przedmiotu umowy.
3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowę w przypadku odstąpienia od niniejszej
umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w
wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy.
4.
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5.
Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego
po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie
stanowiące podstawę do ich naliczenia.
6.
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych z wymagalnej
i należnej Wykonawcy kwoty wynagrodzenia określonej w fakturze lub innych ewentualnych
wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.
7.
Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
8.
W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Strony zachowują prawo
egzekucji kar umownych.
§7
1.
Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo
odstąpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2.
2.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie nie wcześniej niż 7 dni od dnia
powzięcia wiadomości o zaistniałych poniższych okolicznościach:
a) dowiedzenia się o tym, że Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje
zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy,
b) zostanie podjęta likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca dostarczył sprzęt nie odpowiadający warunkom umowy lub przekroczył terminu
realizacji umowy o 7 dni, i w dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie
dłuższym niż 7 dni, nie wykonał umowy zgodnie z jej zapisami.
3.
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego
od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
4.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5.
Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar
umownych.
§8
1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie
jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno –
gospodarczej.
2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę.
W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub
umowa zostanie rozwiązana.
3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej siłą wyższą.

§9
1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem
poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.
2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na
ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie
postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, bądź też postanowieniem
umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy z naruszeniem
zapisów § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 10
1.
Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, w następujących
przypadkach:
a) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny
leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca
realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny,
b) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy
lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz
bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia
produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów;
c) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów,
d) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego,
w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy
podwykonawców.
2.
Zmiany niedotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych
konieczna będzie zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie
numer konta bankowego jednej ze Stron nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie
Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.
1.

2.
3.
4.
5.

§ 11
Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu
niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy
nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania listem poleconym o zmianie adresu
swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod
dotychczas znany adres.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Sądem właściwym dla wszystkich spraw spornych, które wynikną z realizacji niniejszej umowy
będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1)
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY
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