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Załącznik nr 4 

do Ogłoszenia NR 1/2018 RPO WP 

UMOWA  

 

zawarta dnia ............................... r., pomiędzy:  

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. 

z siedzibą w Rzeszowie, 35-606 Rzeszów, ul. Powstańców Listopadowych 29C/9, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr 

KRS 0000302169, NIP: 813-35-42-365, REGON: 180316108,  

reprezentowana przez:  

Renata Cena  -  Prezes Zarządu 

Ryszard Radwański  -  Wiceprezes Zarządu 

Uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki zgodnie z aktualnym wydrukiem z KRS  

zwana dalej Zamawiającym, 

a 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………..   

zwany dalej Wykonawcą, 

o następującej treści:  

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta przy zastosowaniu zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 nr ogłoszenia: 1/2018 RPO WP na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, dostawa oraz instalacja urządzeń dla celów organizacji 
szkoleń związanych z poprawą bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjno-
wypoczynkowych wraz z przeszkoleniem osób wyznaczonych przez Zamawiającego, w ramach za-
dania realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w związku z rea-
lizacją projektu: "Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjno-
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wypoczynkowych", zgodnie z treścią Ogłoszenia nr 1/2018 RPO WP oraz ofertą Wykonawcy, stano-
wiącymi integralną część niniejszej umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące jego realizacji oraz zakres rzeczo-
wy zawarty jest w treści Ogłoszenia nr 1/2018 RPO WP.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia oraz do usunięcia wszelkich wad 
występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi, a także do realizacji innych świadczeń określonych niniejszą umową. 

§ 2 

TERMINY  I  WARUNKI  REALIZACJI  

1.    Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy:  do dnia 3 kwietnia 2018 r. 

2.    Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Rzeszów, ul. Powstańców Listopadowych 29C/9. 

§ 3  

OBOWIĄZKI  STRON  

1. Zamawiający zobowiązuje się:  

a) odebrać przedmiot Umowy po sprawdzeniu i stwierdzeniu jego należytego wykonania 

w całości, 

b) terminowo zapłacić wynagrodzenia za  wykonaną i odebraną usługę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się:  

a) jednorazowo dostarczyć na własny koszt całość przedmiotu zamówienia, wraz z załadunkiem, 

transportem, rozładunkiem wniesieniem i rozmieszczeniem asortymentu do wskazanych po-

mieszczeń,   

b) do zainstalowania sprzętu komputerowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

c) do przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego 

sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

d) prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP i p.poż., 

e) dbać o porządek w miejscu świadczenia usługi, 

f) zapewnić na własny koszt transport odpadów w miejsce ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 

z kosztami utylizacji, 

g) terminowo wykonać i przekazać przedmiot umowy oraz złożyć oświadczenie, że usługa została 

wykonana zgodnie z umową, 

h) do ponoszenia pełnej odpowiedzialności z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za 

szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia, wynikłe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

i) do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe  

w czasie transportu, wnoszenia i ustawiania przedmiotu zamówienia, 

j) do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 
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k) ponieść wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się po-

kryć w pełnej wysokości, 

l) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:  

 są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie po-
wstały z winy Zamawiającego lub 

 nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w Ogłoszeniu lub 

 nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów tech-
nicznych, 

 wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 
m) do przekazania Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy dokumentów, sporządzo-

nych w języku polskim, niezbędnych do użytkowania przedmiotu dostawy zgodnie z jego prze-
znaczeniem, tj.:  

 instrukcji użytkowania,  

 kart gwarancyjnych,  

 opisów technicznych,  

 certyfikatów,  

 atestów,  

 deklaracji zgodności,  

 świadectw jakości, 

 innych dokumentów potwierdzających spełnianie określonych wymogów dla materiałów 
i urządzeń. 

n) do przyjmowania zgłoszeń usterek/wad w każdy dzień roboczy w godzinach 8-16. 

  3.    Wykonawca oświadcza, że:  

a) posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wy-

konania Umowy,  

b) upewnił się, że dokumentacja jest kompletna, nie zawiera wad lub błędów, dających się wykryć 

przy dołożeniu należytej staranności, jak też co do prawidłowości i kompletności opisu przed-

miotu zamówienia, 

c) wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi, 

d) jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, 

jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, 

e) ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu umowy oraz zobowią-

zuje się wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia szczegółowo określo-

nym w Ogłoszeniu. 

f) dostarczy Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne, ory-

ginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych ak-

tach prawnych, 
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g) zapewni czas reakcji na zgłoszoną usterkę dostarczonego sprzętu, tj. fizyczną obecność pracow-

nika Wykonawcy w miejscu instalacji, w czasie zgodnym ze złożoną ofertą, 

h) na całość zrealizowanego zadania udzieli gwarancji i rękojmi na okres zgodny ze złożoną ofertą, 

w zakresie wynikającym co najmniej z  przepisów K.C. lub korzystniejszym. 

i) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym przy realizacji umowy będzie: 

……………………………………………………………………………….………………,  

tel.: ………………..……….., email: ……………………………………………, fax: ……………..…………… 

§ 4 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BHP, PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH  

I ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu ochrony osobistej i ochron zbiorowych zgod-

nie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do poleceń 

i przepisów BHP obowiązujących na terenie Zamawiającego.  

2. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia 

i ubezpieczenia.  

§ 5 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Gotowość dostawy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na co najmniej 3 dni przed planowanym ter-

minem dostawy. 

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy po całkowitej realizacji przedmiotu zamówienia 

po uprzednim zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego  w terminie 3 dni roboczych od 

daty zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbęd-

nych do dokonania odbioru końcowego określonych w § 3 ust 2 lit. n. 

4. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wszelką dokumentację 

dotyczącą przedmiotu zamówienia, w tym m.in. instrukcje obsługi, instrukcje serwisowe, warunki 

gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy o dostarczeniu urządzeń 

spełniających wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych. 

5. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego 

i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. Brak obecności Wykonawcy lub jego przedstawiciela 

w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na dokonanie odbioru nie wstrzymuje czynności odbio-

ru, które przeprowadza wówczas komisja Zamawiającego. Brak obecności Wykonawcy powiadomio-

nego o terminie odbioru skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu.  
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: produktów wadliwych, 

o nieodpowiedniej jakości, nie odpowiadających opisowi zawartemu w załącznikach do niniejszej 

umowy. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.  

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad ilościowych i jakościowych, Wykonawca zobowią-

zuje się do ich niezwłocznego usunięcia w terminie 3 dni na podstawie sporządzonego protokołu o 

stwierdzonych wadach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez 

obie strony. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady nienadające się do usunięcia Zamawiają-

cy może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia niezgodności w terminie wskazanym przez Zamawiają-

cego. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez 

Zamawiającego w toku czynności odbioru niezgodności wykonanego przedmiotu umowy z umową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego  

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór.  

§ 6 

GWARANCJA JAKOŚCI  

1. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości 

dotyczącej każdego z elementów przedmiotu Umowy. Gwarancja na przedmiot dostawy wymienio-

ny w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy obowiązywać będzie w okresie ……………….. miesięcy 

(zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania (bez uwag) protokołu odbioru jakościowo – ilo-

ściowego (okres gwarancji). 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy wadliwego przedmiotu 

dostawy albo ich wadliwych części zgodnie z czasem zadeklarowanym w Załączniku nr 1 do Umowy, 

licząc od momentu telefonicznego lub mailowego powiadomienia Wykonawcy, a w przypadku 

stwierdzenia na miejscu braku takiej możliwości w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie w siedzibie Zama-

wiającego, wszystkie wady, usterki i nieprawidłowości w działaniu przedmiotu zamówienia, a w 

przypadkach określonych w ust. 2 dokonać wymiany przedmiotów na nowe, wolne od wad jeżeli na-

prawa nie przywróci pełnej funkcjonalności sprzętu, a także zobowiązuje się naprawić poniesioną 

przez Zamawiającego z tego powodu szkodę. Wykonawca obowiązany jest używać do naprawy wy-

łącznie nowych, oryginalnych części zamiennych. 

4. Wykonawca obowiązany jest dokonać wymiany elementów wyposażenia na nowe, wolne od wad, 

o parametrach nie gorszych niż elementy podlegające wymianie, gdy: 
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a) wyposażenie po dwóch kolejnych naprawach dowolnego typu wykaże wady w działaniu - wy-

miana nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od dnia zgłoszenia trzeciej awarii; 

b) naprawa wyposażenia lub jego części z powodu wad nieusuwalnych jest technicznie niemoż-

liwa - wymiana nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od dnia zgłoszenia awarii. 

5. Na wymienione elementy wyposażenia gwarancja biegnie od nowa, postanowienie to stosuje się 

odpowiednio do wszystkich istotnych elementów wymienionych w sprzęcie na nowe w okresie gwa-

rancji. 

6. Okres trwania gwarancji będzie wydłużony od dnia zgłoszenia wady usterki lub nieprawidłowości 

działania sprzętu do czasu faktycznego naprawienia sprzętu i udostępnienia go Zamawiającemu. 

7. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę. 

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 

z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

9. W pozostałym zakresie do udzielonej gwarancji stosuje się przepisy art. 577-581 Kodeksu cywilnego.  

10. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy na zgłoszenie przypadku wystąpienia wa-

dy/usterki (w tym niepodjęcie interwencji), Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady/usterki 

osobie trzeciej i kosztami obciążyć Wykonawcę lub naliczyć Wykonawcy kary umowne.   

11. Naliczone kary umowne lub ich część albo wynagrodzenie przysługujące osobie trzeciej za usunięcie 

wad/usterek w okolicznościach, o których mowa w ust. 10, Zamawiający ma prawo pokryć w całości 

lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

a w pozostałym zakresie dochodzić zapłaty od Wykonawcy.  

12. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy 

z postanowieniami dokumentów gwarancyjnych wydanych wraz z urządzeniami lub stosowanymi 

przez Wykonawcę lub producenta pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy i k.c.  

13. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości wykonanych robót.  

 

§ 7 

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIA FINANSOWE 

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT na kwotę ryczałtową 

w wysokości:................... zł brutto (słownie brutto ………................................................. złotych).  

2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona 

została na podstawie przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji 

oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmio-

tu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia 

wad w okresie rękojmi i gwarancji.   
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3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zapłaty należności w częściach. 

4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru końcowego, nie zawie-

rający zastrzeżeń. Wykonawca doręczy Zamawiającemu fakturę nie wcześniej niż w dacie podpisa-

nia protokołu odbioru niezawierającego zastrzeżeń Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy 

wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej pra-

widłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy a także wszystkie inne płatności będą dokonywane w walucie 

polskiej. 

7. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

8. Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych niezgodnie z warunkami niniejszej umowy nie 

stanowi podstawy żądania wypłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę. Koszt robót będzie obciążał 

Wykonawcę.  

9. Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

10. Wykonawca nie może wykorzystywać rozbieżności, błędów lub opuszczeń między dokumentami 

składającymi się na opis przedmiotu zamówienia, do wystąpienia wobec Zamawiającego 

o dodatkowe wynagrodzenie. 

§ 8 

KARY UMOWNE  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% maksymalnej wartości zamó-

wienia brutto określonej w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi  

w wysokości 0,2% maksymalnej wartości zamówienia brutto określonej w § 7 ust. 1 Umowy  za 

każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,  

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

za rozwiązanie umowy zgodnie z § 9 ust. 1 albo w przypadku bezzasadnego rozwiązania lub od-

stąpienia od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 10 % maksymalnej wartości zamówienia 

brutto określonej w § 7 ust.1.  

d) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad w wysokości 0,2 % maksymalnej 

wartości zamówienia brutto określonej w § 7 ust. 1 Umowy  za każdy dzień opóźnienia, liczony 

od dnia wyznaczonego na wymianę,  
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e) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgod-

nie z §10 ust.13 umowy  za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,25 % maksymalnej wartości 

zamówienia brutto określonej  w § 7 ust.1.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 1 % maksymalnej wartości zamówienia brutto, określonej 

w § 7 ust. 1 Umowy. 

3. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umow-

nych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury. 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli druga strona narusza w sposób rażący istotne posta-

nowienia umowy. Naruszenie takie stanowią w szczególności następujące przypadki:  

a) Wykonawca uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

b) Wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości,  

c) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wy-

konania umowy.  

2. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nie-

ważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.   

§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy Wykonawca wnosi do Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 10 % maksymalnej 

wartości zamówienia brutto określonej w § 7 ust. 1 tj.:…………………….. zł (słownie: 

…………………………  złotych) najpóźniej w dniu podpisania umowy, w jednej lub w kilku następują-

cych formach:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275).  
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2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 1.  

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości.  

4. Warunki gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wnoszonej jako zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy stanowią załącznik do umowy. Zamawiający zastrzega, że projekt gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej należy uzgodnić z Zamawiającym po wyborze oferty, przed podpi-

saniem umowy.   

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego.  

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia.  

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wy-

nikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek ban-

kowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca na rachunek ban-

kowy wskazany przez Wykonawcę.   

8. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamó-

wienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. 30 dni od daty podpisania proto-

kołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.  

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady/usterki  wynosi 30 % 

wysokości zabezpieczenia.   

10. Kwota, o której mowa w ust. 9, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

tj. nie wcześniej niż w terminie ……………..... od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń na wezwanie Wykonawcy.   

11. W dacie odbioru końcowego zabezpieczenie ma być aktualne i zgodne z warunkami niniejszej 

umowy.   

12. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy lub terminu realizacji zobowiązań Wykonawcy 

z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości lub wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za 

wady, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przedłużenia terminu ważności dokumentu 

stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres przesunięcia terminu reali-

zacji umowy lub terminu realizacji zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości lub wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady. W takim przypadku Wykonawca 
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zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego to przedłużenie 

(spełniającego warunki określone w niniejszym paragrafie) w terminie 14 dni licząc odpowiednio 

od daty przekroczenia terminów wskazanych w umowie, jednakże nie później niż 14 dni przed 

upływem ważności istniejącego dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy.   

W przypadku niedostarczenia w/w dokumentu na powyższych warunkach, Zamawiający upraw-

niony jest według swego wyboru do*:  

1) zatrzymania z należności Wykonawcy kwoty równej wartości niedostarczonego zabez-
pieczenia należytego wykonania umowy na poczet zabezpieczenia w pieniądzu,  

2) zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia.  

*nie dotyczy zabezpieczenia wpłaconego w pieniądzu  

  

13. Zamawiający może zatrzymać i rozliczyć zabezpieczenie w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewy-

konania lub nienależytego wykonania umowy w szczególności, gdy Wykonawca:  

a) nie zrealizował przedmiotu zamówienia, 

b) nie realizuje obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

§ 11  
ZMIANA UMOWY 

Dopuszczalne przypadki zmian niniejszej umowy zawarte są w Ogłoszeniu o Zamówieniu. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.  

2. Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych adreso-

wych, w tym również numerów telefonów lub faksu, a także adresu poczty elektronicznej. W przy-

padku nie powiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy 

uznaje się za skuteczne, a Strona która nie poinformowała o zmianie odpowiada za wynikłą stąd 

szkodę.  

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedzi-

by Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i  jeden 

dla Wykonawcy.  

6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

- Oferta Wykonawcy, 
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- Ogłoszenie o zamówieniu, 

- Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 

 


