PROJEKT:
Umowa ramowa nr ………………………….

Umowa Ramowa nr …………………………………
zawarta w dniu ........................................... we Wrocławiu pomiędzy:
Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu (50-141), przy pl. Nowy Targ 1-8,
działającą poprzez:
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową Gminy Wrocław, powołaną
uchwałą nr XLIX/1221/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania
statutu Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia
z 2013 r., poz. 407), z siedzibą we Wrocławiu (50-304), przy ul. Namysłowskiej 8, NIP: 897-179-38-46,
i którą reprezentuje:
Pan Dariusz Jędryczek – Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, działający
w imieniu Gminy Wrocław na podstawie pełnomocnictwa Nr 2/III/JO/14 Prezydenta Wrocławia z dnia
2 stycznia 2014 r. i przy kontrasygnacie Pani Ewy Koleszko – Głównej Księgowej Centrum Usług
Informatycznych we Wrocławiu,
zwaną dalej Zamawiającym
a
<nazwa firmy>
z siedzibą <adres siedziby firmy>
(nr rejestru <dane dotyczące rejestru handlowego / wpisu o działalności gospodarczej > ), będącą
podatnikiem podatku VAT o numerze NIP ............................,
reprezentowaną przez:
1 . imię i nazwisko
2 . imię i nazwisko
zwanym dalej Wykonawcą,

- funkcja - podstawa reprezentacji
- funkcja - podstawa reprezentacji

do której nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013
r. poz. 907 z późn. zm.; dalej zwana „pzp”) w związku z art. 4 pkt 10 tej ustawy,
o następującej treści:
§1
Słownik pojęć
W niniejszej Umowie następuje wyrażenie i określenie będą miały znaczenie zgodnie z podanymi
poniżej definicjami:
1) oferta wykonawcza – oferta złożona przez Wykonawcę w wyniku zaproszenia,
o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1;
2) protokół – protokół odbioru, dostawy i instalacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3
do umowy;
3) sprzęt, sprzęt sieciowy – sprzęt sieciowy wraz z przynależnościami (kablami sieciowymi,
zasilaczami, itp.) oraz licencjami niezbędnymi do umożliwienia włączenia urządzenia do sieci
teleinformatycznej Zamawiającego; zarówno sprzęt jak i przynależności muszą być nowe (tj.
wyprodukowane nie później niż 6 miesięcy przed uzgodnionym z Zamawiającym terminem
dostawy sprzętu);
4) Strony – Zamawiający i Wykonawca/-y, o których mowa w komparycji;
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5) umowa – niniejsza umowa ramowa wraz z załącznikami, określająca warunki przyszłych
zamówień wykonawczych;
6) umowa wykonawcza – umowa o udzielenie zamówienia wykonawczego, zawarta pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcą;
7) zamówienie wykonawcze – zamówienie publiczne udzielane w zakresie umowy ramowej
na realizację dostaw sprzętu sieciowego do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji
na terenie Wrocławia.
§2
Przedmiot umowy i postanowienia ogólne
1. Przedmiotem umowy jest ustalenie przez Strony warunków dotyczących zamówień
wykonawczych na realizację dostaw sprzętu sieciowego do wskazanych przez Zamawiającego
lokalizacji na terenie Wrocławia przez okres obowiązywania umowy.
2. Zamówienia wykonawcze udzielane będą przez Zamawiającego według bieżących potrzeb
Zamawiającego i po uzgodnieniu w umowie wykonawczej w szczególności warunków dostaw
sprzętu. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawcy nie przysługuje roszczenie
o udzielenie zamówienia wykonawczego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy wykonawczej zgodnie z postanowieniami
umowy i umowy wykonawczej, w uzgodnionych terminach, z należytą starannością oraz
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami
i normami.
4. Wykonawca dołączy do dostarczonego sprzętu sporządzone w języku polskim lub angielskim:
gwarancje, instrukcje, pouczenia, opisy techniczne oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne
do korzystania ze sprzętu.
5. Sprzęt sieciowy, który będzie przedmiotem dostaw, o których mowa w ust. 1 – będzie
wyprodukowany zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i w Unii Europejskiej, będzie
spełniać normy obowiązujące w Polsce i w Unii Europejskiej, oraz będzie oznaczony znakiem CE
potwierdzającym zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii
Europejskiej.
6. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) zapewnienie współpracy przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i umów
wykonawczych,
2) zapłata za wykonane przedmiotu umów wykonawczych,
3) wywiązywanie się z pozostałych obowiązków przewidzianych umową.
§3
Terminy wykonania umowy
Umowę zawiera się na okres 3 lat od dnia podpisania umowy lub do dnia wyczerpania wartości
brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1.
§4
Wynagrodzenie i sposób zapłaty
1.

Za realizację przedmiotu wszystkich umów wykonawczych udzielonych w ramach umowy,
Strony ustalają wynagrodzenie, które nie przekroczy sumarycznie, w całym okresie trwania
umowy, kwoty = …………………. (słownie: ……………….) złotych brutto tj. kwoty ........................

str. 2 z 9

PROJEKT:
Umowa ramowa nr ………………………….

(słownie:
...................)
złotych
netto
powiększonej
o kwotę ................... (słownie:..................) złotych podatku VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało ustalone na podstawie szacowanych cen
jednostkowych i ilości sprzętu, który Zamawiający zamierza zamówić, w okresie, o którym mowa
w § 3.
3. Strony ustalają, że przez okres obowiązywania umowy łączna wartość dostaw realizowanych
na podstawie umów wykonawczych może nie osiągnąć kwoty, o której mowa w ust. 1.
4. Strony nie ustalają dla Wykonawcy minimalnej kwoty gwarantowanej zapłaty
w przypadku nie składania przez Zamawiającego zamówień wykonawczych objętych umową.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane
z realizacją postanowień umowy i umów wykonawczych.
6. Rozliczenie za wykonane dostawy (w tym dostawy częściowe) następować będzie zgodnie
z zawartymi umowami wykonawczymi. Podstawę do rozliczenia dostawy lub dostawy
częściowej będzie stanowić podpisany protokół bez zastrzeżeń oraz dokumenty gwarancji
producenta sprzętu wystawione na rzecz Zamawiającego.
7. Wykonawca może wystawiać faktury zbiorcze za określony okres realizacji dostaw częściowych
(maksymalnie za dostawy częściowe zrealizowane w okresie ostatnich 30 dni), albo wystawiać
je na bieżąco, po każdej dostawie częściowej.
8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiającego.
9. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
10. Za dzień zapłaty uważa się datę przyjęcia przez bank Zamawiającego polecenia przelewu
środków na konto Wykonawcy.
11. Faktury VAT będą wystawiane przez Wykonawcę na dane: Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław, NIP: 897-179-38-46.
12. W przypadku zmiany adresu siedziby przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu,
Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, nie później niż 3 dni od zaistnienia
zdarzenia. Po otrzymaniu informacji o zmianie adresu od Zamawiającego, Wykonawca będzie
wystawiał faktury VAT na nowy adres wskazany w powiadomieniu.
§5
Zasady udzielania zamówień wykonawczych
1. Zamówienia wykonawcze udzielone będą Wykonawcom, z którymi zostanie zawarta umowa,
według następujących zasad:
1) Zamawiający udzieli zamówień wykonawczych Wykonawcom, z którymi zawarł umowę,
zapraszając do składania ofert;
2) Zamawiający w zaproszeniach do złożenia oferty określi w szczególności:
a) dokładną ilości i rodzaj dostarczanego sprzętu;
b) termin/okres dostawy sprzętu;
c) informacje dodatkowe w zakresie licencji oraz zasad wsparcia technicznego
producenta sprzętu;
d) okres gwarancji na dostarczany sprzęt.
3) oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w pkt 1, nie może być mniej
korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy.
W przypadku niespełnienia powyższego wymogu oferta wykonawcza zostanie odrzucona.
W razie wątpliwości poczytuje się, że złożenie oferty wykonawczej jest prawem, a nie
obowiązkiem Wykonawcy.
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4)

zamówienie wykonawcze zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi ofertę
najkorzystniejszą, biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert wykonawczych określone
w umowie;
5) Wykonawcy zostaną powiadomieni przez Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej
oferty wykonawczej w formalnym zawiadomieniu;
6) podstawą do realizacji zamówienia wykonawczego będzie umowa wykonawcza, zawarta
z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę wykonawczą.
7) każdorazowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawczej nastąpi zgodnie
postanowieniami w § 10.
2. Osobami wyznaczonymi przez Strony w celu realizacji umowy są:
1) ze strony Wykonawcy ....................................................
2) ze strony Zamawiającego ..................................................
3. Jeżeli osobami wyznaczonymi przez Strony w celu realizacji umowy wykonawczej,
o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 są inne osoby niż osoby wymienione w ust. 2, osoby wskazane
w umowie
wykonawczej
są
również
osobami
wyznaczonymi
przez
Strony
w celu realizacji umowy.
4. W przypadku, gdy w ramach umowy wykonawczej przetwarzane będą dane osobowe, Strony
podpiszą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stosownie do aktualnych
na dzień zawarcia umowy wykonawczej powszechnie obowiązujących przepisów prawnych
(na dzień podpisania umowy są to m. in.: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004
r. Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.).
§6
Zasady realizacji dostaw sprzętu i instalacji w ramach zamówień wykonawczych
1. Dostawy sprzętu realizowane będą na podstawie umów wykonawczych.
2. Umowa wykonawcza zawiera w szczególności:
1) dane, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a-d;
2) dane na jakie Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy wady sprzętu;
3) osoby wyznaczone przez Strony w celu realizacji umowy wykonawczej;
3. Umowa wykonawcza może przewidywać, że dostawa sprzętu nastąpi w kilku częściach
(dostawy częściowe) i w różnych terminach. Szczegółowe warunki dostaw częściowych zostaną
określone w projekcie umowie wykonawczej załączonej do zaproszenia, o którym mowa w § 5
ust. 1 pkt 1. W razie wątpliwości poczytuje się, że ilekroć poniżej w umowie mowa o dostawie
należy przez to rozumieć również dostawę częściową.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dostaw przedmiotu umowy wykonawczej
na swój koszt i ryzyko, własnym transportem w terminie/-ach wskazanym/-ych w umowie
wykonawczej, do wskazanych w umowie wykonawczej lokalizacji na terenie Wrocławia,
po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego. W razie wątpliwości poczytuje się,
że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w umowie wykonawczej obejmuje również dostawę
przynależności sprzętu, o których mowa w § 1 pkt 3, chociażby nie zostały one wymienione
w zaproszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub umowie wykonawczej.
5. Protokół podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, bez zastrzeżeń
ze strony Zamawiającego, stwierdza kompletność dostawy (rozumianą jako dostarczenie
sprzętu w ilości wynikającej z umowy wykonawczej) oraz brak widocznych oczywistych wad
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6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

zewnętrznych dostarczonego sprzętu. Do podpisania protokołu ze strony Zamawiającego
uprawnione są osoby wskazane w umowie wykonawczej.
Osoby, o których mowa w ust. 5 zd. 2 mają prawo zgłosić zastrzeżenia do protokołu,
w szczególności odnoszące się do niekompletności dostawy lub widocznych oczywistych wad
zewnętrznych dostarczonego sprzętu.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu odnoszących się do niezgodności
dostarczonego sprzętu z umową lub umową wykonawczą polegających na niekompletności
dostawy lub widocznych oczywistych wadach zewnętrznych sprzętu, Wykonawca zobowiązuje
się do uzupełnienia ilości oraz wymiany sprzętu na pełnowartościowy w ciągu 3 dni roboczych
(rozumianych w ramach umowy i umowy wykonawczej jako dni tygodnia bez sobót, niedziel
i dni będących w Polsce ustawowo wolnymi od pracy) od chwili podpisania protokołu
z zastrzeżeniami, pod rygorem zastosowania postanowień § 8 ust. 5. Po dostarczeniu sprzętu
w ramach uzupełnienia lub wymiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony podpiszą
nowy protokół obejmujący całość dostawy do której zgodnie z ust. 6 zgłoszono zastrzeżenia.
W razie wątpliwości poczytuje się, że od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń
do protokołu co do niezgodności dostarczonego sprzętu z umową lub umową wykonawczą
polegających na niekompletności dostawy lub widocznych oczywistych wadach zewnętrznych
sprzętu, do momentu dostarczenia sprzętu w ramach uzupełnienia lub wymiany, o którym
mowa w ust. 7 zd. 1, i podpisania nowego protokołu, o którym mowa w ust. 7 zd. 2, Wykonawca
pozostaje w zwłoce z realizacją całej dostawy będącej przedmiotem umowy wykonawczej i nie
przysługuje mu roszczenie o zapłatę wynagrodzenia.
W razie wątpliwości poczytuje się, że niezgłoszenie do protokołu zastrzeżeń, o których mowa
w ust. 6, nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady sprzętu lub nienależyte
przeprowadzenie migracji, wynikającej z rękojmi lub gwarancji jakości.
Za datę wykonania dostaw wskazanych w umowie wykonawczej uznaje się datę wskazaną
w podpisanym przez Strony protokole/-ach nie zawierającym/-ych zastrzeżeń.
Podpisany przez Strony protokół bez zastrzeżeń będzie stanowił dla Wykonawcy podstawę
do wystawienia faktury za dostawę sprzętu objętego tym protokołem.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie dostawy i prace,
których wykonanie powierzył podwykonawcom.
Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu umów zawartych
z podwykonawcami oraz wszelkiej dokumentacji związanej z wykonywaniem czynności przez
podwykonawców.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń
finansowych z podwykonawcami.
Wszelkie czynności podejmowane przez podwykonawców powinny być zgodne z umową
i umową wykonawczą. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak
za własne.
§7
Gwarancja i serwis gwarancyjny na sprzęt dostarczony w ramach umów wykonawczych

1. Na dostarczany sprzęt Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres i na zasadach
zadeklarowanych w umowach wykonawczych, liczony od dnia podpisania protokołu bez
zastrzeżeń. Wykonawca gwarantuje w szczególności działanie sprzętu zgodnie
z załączoną dokumentacją techniczną i użytkową.
2. W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie wady sprzętu poprzez
naprawę sprzętu lub wymianę sprzętu na nowy według wyboru Wykonawcy,
z zastrzeżeniem ust. 3.
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3. Przez pierwsze 7 dni roboczych liczonych od dnia następującego po podpisaniu protokołu
bez zastrzeżeń decyzja o naprawie wadliwego sprzętu lub jego wymianie na nowy należy
do Zamawiającego. W przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o wymianie sprzętu
na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy nowego sprzętu w terminie 3 dni roboczych
od dokonania zgłoszenia wady, pod rygorem zastosowania postanowień § 8 ust. 1 pkt 1 i § 8 ust.
5.
4. Wady sprzętu będą zgłaszane przez Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej
na dane Wykonawcy, wskazane zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2. Zgłoszenie zawierać będzie nr seryjny
sprzętu, model (podstawowe parametry), lokalizację sprzętu (adres i nr pokoju), dane osoby
zgłaszającej, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis wady.
5. W miarę możliwości akcje serwisowe realizowane będą na miejscu u Zamawiającego
w godzinach pracy Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu diagnostyki uszkodzenia sprzętu, Wykonawca stwierdzi,
że usunięcie wady przekroczy gwarantowany okres 2 dni roboczych Wykonawca dostarczy
własnym transportem i udostępni użytkownikowi równoważny lub lepszy sprzęt zastępczy
na czas przewidziany na naprawę uszkodzonego sprzętu lub wymiany uszkodzonego sprzętu
na nowy. Do dostawy, konfiguracji i instalacji sprzętu zastępczego stosuje się zasady jak dla
dostaw nowego sprzętu, z wyjątkiem sporządzania protokołu. Fakt dostarczenia sprzętu
zastępczego odnotowuje się na zgłoszeniu awarii.
7. Termin gwarancji biegnie na nowo:
1) w przypadku wymiany sprzętu na nowy – od momentu dostarczenia i instalacji nowego
sprzętu, w odniesieniu do całego wymienionego sprzętu,
2) w przypadku naprawy sprzętu – od momentu dostarczenia i instalacji naprawionego
sprzętu, w zakresie w jakim sprzęt został naprawiony.
8. Gwarancja producenta sprzętu winna być udzielona na rzecz Zamawiającego. Udzielenie
gwarancji przez producenta sprzętu jest niezależne od gwarancji udzielanej przez Wykonawcę
i nie zwalnia go ze zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu.
9. Gwarancja obejmuje również sprzęt dostarczony przez podwykonawców. W razie wątpliwości
sprzęt dostarczony przez podwykonawców traktuje się jak sprzęt dostarczony przez Wykonawcę.
10. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli
Wykonawca wadę zataił.
11. Jeżeli wskutek błędów lub zaniedbań Wykonawcy zachodzić będzie konieczność wykonania
dostaw lub prac dodatkowych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych dostaw lub prac
dodatkowych bez dodatkowego wynagrodzenia.
§8
Kary umowne i odstąpienie od umowy wykonawczej
1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawczej
(w tym uregulowań umowy wykonawczej wynikających z umowy) strony opierają na zasadzie
kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i następującej wysokości:
1) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej, w przypadku zwłoki
Wykonawcy w realizacji dostawy lub dostawy częściowej i instalacji realizowanej w ramach
umowy wykonawczej (w szczególności zwłoki z instalacją) w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy za wykonanie umowy wykonawczej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
nie mniej jednak niż 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) Zamawiający może żądać od Wykonawca zapłaty kary umownej, w przypadku zwłoki
Wykonawcy w terminowym wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z udzielonej
gwarancji, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 zd. 2, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto
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2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Wykonawcy za wykonanie umowy wykonawczej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie mniej
jednak niż 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
3) w przypadku odstąpienia od umowy wykonawczej z powodu okoliczności, za które
odpowiada druga Strona, Strona odstępująca może żądać od Strony odpowiedzialnej zapłaty
Stronie odstępującej kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za
wykonanie umowy wykonawczej.
W przypadku kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, naliczenie jednej z nich nie
wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia drugiej.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia po
uprzednim wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy wykonawczej na zasadach opisanych w art. 145 pzp.
Odstąpienie powyższe nie nakłada na Zamawiającego obowiązku zapłaty kary umownej, o której
mowa w ust. 1 pkt 3.
W przypadku wykonywania przedmiotu umowy wykonawczej w sposób niezgodny z zasadami
realizacji dostaw, bądź naruszania w jakikolwiek sposób postanowień umowy lub umowy
wykonawczej przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do wykonywania
przedmiotu umowy wykonawczej zgodnie z zasadami realizacji dostaw lub zaprzestania naruszeń
postanowień umowy lub umowy wykonawczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy wykonawczej w trybie natychmiastowym. W wypadku
opisanym w niniejszym ustępie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wykonawczej zostanie
złożone przez Zamawiającego w terminie 60 dni od dnia bezskutecznego upływu 7-dniowego
terminu, o którym mowa w zd. 1.
Dla zachowania 30-dniowego (art. 145 pzp) lub 60-dniowego terminu na złożenie oświadczenia
o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu, przed upływem ww.
terminów, przesyłką rejestrowaną na adres Wykonawcy wskazany w komparycji umowy lub na
aktualny adres wskazany w KRS.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
W razie wątpliwości poczytuje się, że odstąpienie umowne nie wyłącza prawa do odstąpienia
od umowy wykonawczej na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
§9
Odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również na zasadach opisanych
w art. 145 pzp.
2. Poza postanowieniami ust.1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w następujących przypadkach:
1) Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiającego do wykonywania lub należytego
wykonywania zobowiązań z umowy, nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy
lub wykonuje je nienależycie,
2) odstąpienia od umowy wykonawczej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku
Wykonawcy,
3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie
Wykonawcę, iż nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.
4. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie.
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5. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od zaistnienia okoliczności, które
uzasadniają odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3. Dla zachowania terminu do
złożenia oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub art. 144 pzp,
wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu, przed upływem terminu, o którym mowa w zd.
1 lub odpowiednio art. 144 pzp, przesyłką rejestrowaną na adres Strony przeciwnej wskazany w
komparycji umowy lub aktualny adres w KRS.
6. W razie wątpliwości poczytuje się, że odstąpienie umowne nie wyłącza prawa do odstąpienia
od umowy wykonawczej na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawczej
1. Zamawiający może zażądać, aby Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy wykonawczej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie umowy
wykonawczej.
2. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykonawczej w pełnej
wysokości.
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na wyodrębnionym rachunku
Zamawiającego, który jest przeznaczony na przechowywanie tego typu środków i zwrócone
zostanie w przypadku należytego wykonania umowy wykonawczej.
4. W przypadku należytego wykonania umowy wykonawczej 80% zabezpieczenia zostanie
zwrócone w terminie 30 dni od dnia uznania należytego wykonania przedmiotu umowy
wykonawczej, potwierdzonego protokołami nie zawierającymi zastrzeżeń. Pozostałe 20%
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawczej służy do pokrycia roszczeń
w ramach rękojmi i gwarancji zostanie zwrócone najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady i gwarancji.
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego
zwrócone zostanie w przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy wykonawczej wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.
6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy wykonawczej Zamawiający ma
prawo wykorzystać zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami do zgodnego
z umową wykonawczą wykonania przedmiotu umowy
wykonawczej. Jeżeli
po wykorzystaniu przez Zamawiającego zabezpieczenia wraz z naliczonymi odsetkami do
zgodnego z umową wykonawczą wykonania przedmiotu umowy wykonawczej
w dyspozycji Zamawiającego pozostanie jakakolwiek kwota zabezpieczenia, Zamawiający
zobowiązuje się ją zwrócić w terminie wskazanym w ust. 4.
§ 11
Zakaz cesji
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
przenieść wierzytelności wynikającej z umowy wykonawczej na osobę trzecią.
§ 12
Ochrona danych Zamawiającego
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz
innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją umowy lub umowy wykonawczej,
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z uwzględnieniem zakresu czynności koniecznych dla wykonania umowy. Opisany w niniejszym
paragrafie obowiązek trwa 3 lata od wykonania umowy.

§ 13
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Kryteria oceny ofert składanych w ramach umowy znajdują się w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia stanowiących załącznik nr 1 do umowy.
W przypadku, jeśli okaże się, że do sprawnej realizacji dostaw niezbędne jest dokonanie
wzajemnych dodatkowych uzgodnień Strony poczynią te uzgodnienia w terminie do dwóch
tygodni od zaistnienia tej potrzeby.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie
adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ
na realizację umowy lub umowy wykonawczej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku
Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy lub umowy wykonawczej wymagają złożenia zgodnych
oświadczeń woli przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową lub umową wykonawczą będą miały
zastosowanie przepisy ustawy, a w sprawach tam nie unormowanych przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z realizacją postanowień
umowy lub umowy wykonawczej, będą rozwiązywane polubownie. W razie braku możliwości
porozumienia się Stron w terminie dłuższym niż 30 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu
sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Poniższe załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ..............,
2) Wykaz cen oferowanego sprzętu w ofercie Wykonawcy/-ów złożona/-e w ramach
postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy,
3) Wzór protokołu odbioru, dostawy i instalacji.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Umowę sprawdzono pod względem
legalności celowości i gospodarności

Klasyfikacja budżetowa: ………………………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3 do umowy ramowej
WZÓR

PROTOKÓŁ ODBIORU, DOSTAWY I INSTALACJI
dotyczy umowy wykonawczej numer

z dnia

Miejsce dostawy:

Zestawienie dostarczanego sprzętu:
Nazwa zamawianego elementu

Ilość

Numer seryjny

Adres MAC

Uwagi dodatkowe:

Przedstawiciel Wykonawcy (data, czytelny podpis):

Przedstawiciel Zamawiającego (data, czytelny podpis):
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