CZĘŚĆ II SIWZ
PROJEKT UMOWY RAMOWEJ
Przedmiot zamówienia:
Dostawy części zamiennych (taśm i części gumowych) do instalacji ZUOK w Olsztynie oraz
świadczenie usług serwisowych i usuwania awarii
Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN-R/67/2018

UMOWA RAMOWA NR ………………

Niniejsza Umowa została zawarta w dniu …………….. pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., adres: 10-410 Olsztyn, ul.
Lubelska 53, zarejestrowaną w dniu 8 marca 2002 roku, pod numerem 0000097877, w
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54369, REGON 510734049, nr rejestrowy BDO 000027736, kapitał zakładowy wniesiony w
całości 22 188 500,00 zł, zwaną dalej: “Zamawiającym” lub „Stroną”, którą reprezentuje:
…………………………………….,
a
……………… z siedzibą w ………………, wpisany/a do …………………., REGON
………….., NIP …………., kapitał zakładowy w wysokości reprezentowanym/ą przez
…………………………
zwanym/ą dalej: “Wykonawcą”
(zapis zostanie powtórzony w ilości adekwatnej do ilości Wykonawców, z którym
Zamawiający zawrze umowę ramową na daną Część zamówienia)
zwanymi także wspólnie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) (dalej: ustawa PZP), w celu zawarcia
umowy ramowej na:
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Część 1: Dostawa taśm gumowych standardowych oraz klejenie zabieraków przy produkcji
taśmy,
Część 2: Dostawa taśm gumowych specjalistycznych,
Część 4: Dostawa sprzętu specjalistycznego do taśm gumowych,
Część 6: Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm,
Część 8: Dostawa części zamiennych gumowych do SBP,
Część 9 Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm realizowane w trybie awarii.
zostanie wybrana odpowiednia Część dla każdej umowy ramowej
została zawarta umowa ramowa o następującej treści:

§1
Interpretacja
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
1.1. Załącznik nr 1 - Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie SIWZ zadane w toku
postępowania przetargowego;
1.2. Załącznik nr 2 - Instrukcja dla wykonawców (IDW) – część I SIWZ;
1.3. Załącznik nr 3 – Formularz cenowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
1.4. Załącznik nr 4 - Oferty Wykonawców;
1.5. Załącznik nr 5 – Umowy powierzenia;
1.6. Załącznik nr 7 – Protokół Odbioru Zamówienia.
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt
1.1. – 1.7. w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumentach
wymienionych w ust.1.
3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie
mają wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.
4. Spośród załączników wymienionych w ust. 1, Strony parafują wraz z Umową Załącznik nr
3.
§2
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy Ramowej jest określenie warunków udzielania i realizacji
zamówień wykonawczych na świadczenie przez Wykonawcę:
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1.1.

Część 1: Dostawa taśm gumowych standardowych oraz klejenie zabieraków przy
produkcji taśmy,

1.2.

Część 2: Dostawa taśm gumowych specjalistycznych,

1.3.

Część 3: Dostawa sprzętu specjalistycznego do taśm gumowych ,

1.4.

Część 4: Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm,

1.5.

Część 5: Dostawa części zamiennych gumowych do SBP,

1.6.

Część 6: Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm realizowane w trybie
awarii

zwanych dalej „Zamówieniami”.
2. Szczegółowy zakres zadań, na które zapotrzebowania może zgłosić Zamawiający,
zawierają Załączniki nr 3 do Umowy Ramowej (obecnie Załączniki nr 1A-1F do SIWZ).
3. Niniejsza Umowa jest umową ramową w rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.) (dalej: PZP)
i określa warunki realizacji poszczególnych zamówień wykonawczych.
4. Zawarcie Umowy Ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa zlecenia wykonania
Zamówień osobom trzecim ani nie zobowiązuje Zamawiającego do udzielania zamówień
wykonawczych w oparciu o umowę ramową.
5. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ważną i opłaconą polisę ubezpieczeniową przez
okres obowiązywania umowy ramowej za zdarzenia skutkujące odpowiedzialnością
cywilną Wykonawcy w związku z wykonywaniem prac objętych umową ramową, za
zdarzenia, za które ponosi on odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności.

§3
Termin realizacji Umowy Ramowej
1. Umowa Ramowa zostaje zawarta na okres do 12 miesięcy od dnia jej podpisania lub do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Przedmiotu Umowy
Ramowej, w zależności co nastąpi pierwsze.
2. Do upływu terminu wykonania zamówienia/ terminu realizacji umowy, Zamawiający
może złożyć oświadczenie o jego przedłużeniu. Oświadczenie może zostać złożone
wielokrotnie i wskazywać różne okresy przedłużenia, łącznie maksymalnie do 24
miesięcy od zawarcia Umowy

Ramowej lub do czasu wyczerpania środków

finansowych przeznaczonych na realizację Przedmiotu Umowy Ramowej, w zależności
co nastąpi pierwsze.
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§4
Cena Przedmiotu Umowy Ramowej i zamówień wykonawczych
1. Łączna maksymalna wartość Umowy Ramowej stanowiąca górny limit wynagrodzenia
z tytułu realizacji zamówień wykonawczych, uwzględniająca wszelkie koszty, związane
z realizacją wszystkich zamówień wykonawczych zawartych przez Zamawiającego
w wyniku realizacji Umowy Ramowej oraz wynikające z przepisów prawa, w tym
wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, wydatki Wykonawcy oraz podatek od
towarów i usług wynosi:
1.1.

dla Części I ………….. PLN brutto

1.2.

dla Części II …………. PLN brutto

1.3.

dla Części III …………. PLN brutto

1.4.

dla Części IV ………….. PLN brutto

1.5.

dla Części V …………… PLN brutto

1.6.

dla Części VI ………….. PLN brutto.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 jest jedynie kwotą maksymalną. Zamawiający nie jest
zobowiązany do wykorzystania powyższego limitu.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia wykonawczego będzie
wynikało z przemnożenia cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym za
dany przedmiot zamówienia i ilości wskazanej w zamówieniu mailowym Zamawiającego.
4. W razie, jeżeli w zamówieniu wykonawczym Zamawiający zwróci się o nadesłanie ofert
cenowych,

wynagrodzenie

wykonawcy

będzie

wynikało

z

przemnożenia

cen

jednostkowych wskazanych w ofercie za dany przedmiot zamówienia i ilości wskazanej
w zamówieniu mailowym Zamawiającego. W takim przypadku ceny jednostkowe nie
mogą być niższe, jak w ofercie wykonawcy.
5. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych dodatkowych kosztów, oprócz
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 lub 4.
6. Udzielenie zamówień na niższą kwotę niż wskazana w ust. 1 nie może być podstawą
roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z postanowień Umowy
Ramowej.
7. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 1, odpowiednio dla każdej Części
zamówienia, Umowa Ramowa wygasa, bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń Stron.
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§5
Zasady udzielania Zamówień Wykonawczych
1. Zamawiający będzie udzielać Wykonawcy zamówień, których przedmiot objęty jest
Umową Ramową, zwanych dalej „Zamówieniami Wykonawczymi” w miarę istniejących
potrzeb.
2. Umowa

Ramowa

nie

zobowiązuje

Zamawiającego

do

udzielenia Wykonawcy

Zamówienia Wykonawczego, a Wykonawcę do przyjęcia Zamówienia lub złożenia
oferty.
3. Zamówienia Wykonawcze będą udzielane przy zachowaniu procedur postępowania
określonych w Umowie Ramowej, SIWZ oraz na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. a)
lub b) ustawy PZP, w oparciu o przepis art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. c) tej ustawy.
4. Zamawiający

każdorazowo,

gdy

zaistnieje

potrzeba

zapewnienia

wykonania

Zamówienia:
4.1.

udzieli Zamówienia wykonawczego Wykonawcy, który uzyskał najwyższą ocenę
w kryterium oceny ofert za daną część zamówienia poprzez wysłanie wiadomości
e-mail zawierającej ilość zamówionego Przedmiotu Zamówienia ze wskazaniem
daty i godziny, do której będzie oczekiwał potwierdzenia przyjęcia Zamówienia,
lub

4.2.

zwróci się do wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową,
poprzez

wysłanie

wiadomości

e-mail

zawierającej

warunki

wykonania

Zamówienia Wykonawczego, o nadesłanie w określonym terminie ofert na
wykonanie tego Zamówienia, a następnie wybierze najkorzystniejszą ofertę
zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale III ust. 8 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) .
5. Udzielenie Zamówienia Wykonawczego następuje poprzez odesłanie w terminie
określonym w wiadomości e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w formie
mailowej. W razie odpowiedzi odmownej (o nie przyjęciu Zamówienia) lub braku
doręczenia

Zamawiającemu

w

terminie

określonym

w

zapytaniu

mailowym

potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do kolejnego
w rankingu

Wykonawcy.

Procedurę

stosuje

się

odpowiednio

do

kolejnych

Wykonawców w razie odmowy lub bezskutecznego upływu terminu do potwierdzenia
Zamówienia. Na równi z odmową przyjęcia Zamówienia Wykonawczego traktuje się
sytuację, w której Wykonawca potwierdził przyjęcie Zamówienia Wykonawczego ale
z zastrzeżeniem innych warunków, niż określone w Ofercie lub w zapytaniu
Zamawiającego, przy czym w tej sytuacji Zamawiający może podjąć próbę wyjaśnienia
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sytuacji i uzyskania potwierdzenia mailowego bez takich zastrzeżeń.
6. Udzielenie Zamówienia Wykonawczego w razie zwrócenia się poprzez e-mail przez
Zamawiającego do wszystkich Wykonawców o nadesłanie ofert następuje z chwilą
potwierdzenia przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty.
7.

Warunki realizacji Zamówienia Wykonawczego będą zgodne z warunkami określonymi
w Umowie Ramowej, przy czym w razie określenia przez Zamawiającego warunków
realizacji w zapytaniu mailowym o nadsyłanie ofert – zgodnie z warunkami określonymi
w tym zapytaniu, ofertą Wykonawcy oraz Umową Ramową.

8. Zamawiający przechowuje wydruki wiadomości e-mail jako potwierdzenie udzielenia
Zamówień Wykonawczych.
9. Wykonawcy oświadczają, że znają ryzyko związane z korzystaniem z poczty
elektronicznej i zrzekają się w stosunku do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń
związanych z nie doręczeniem Zamawiającemu lub Wykonawcy (mimo wysłania)
stosownych wiadomości e-mail określonych w niniejszej Umowie.
§6
Sposób realizacji Zamówień Wykonawczych
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczone części stanowiące przedmiot
umowy będą:
a. fabrycznie nowe (nieużywane) i niewadliwe, właściwej jakości gwarantującej
poprawne funkcjonowanie maszyn, zachowanie gwarancji producenta i trwałości
równoważnej częściom oryginalnym;
b. zgodne z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej: SIWZ) i Ofertą Wykonawcy,
c. wolne od wad fizycznych i prawnych,
d. dopuszczone

do

obrotu

na

terenie

Rzeczypospolitej

Polskiej

zgodnie

z

obowiązującym prawem.
2. Części/ usługi będące przedmiotem niniejszej Umowy będą dostarczane do/ realizowane
w siedzibie Zamawiającego, tj. ZGOK Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
1. Przedmiot

Umowy

każdorazowo

będzie

podlegał

odbiorowi.

Dokumentem

potwierdzającym zrealizowanie dostawy/usługi będzie Protokół Odbioru Zamówienia/
Dowód Dostawy/Usługi lub potwierdzenie mailowe.
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2. O terminie dostawy/usługi Wykonawca powiadomi Zamawiającego na min. 3 dni robocze
(chyba, że dostawa/usługa ma nastąpić w krótszym terminie liczonym od zgłoszenia
Zamawiającego- wówczas niezwłocznie) przed planowanym terminem dostawy/usługi.
3. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Przedmiot Umowy na czas
transportu oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczane części do chwili
podpisania przez obie Strony Protokołu Odbioru/Dowodu Dostawy/Usługi.
4. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy,
które uniemożliwiają korzystanie z Przedmiotu Umowy (wady istotne), Zamawiający
odmówi dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając jednocześnie termin
usunięcia wad, po czym po powiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości do odbioru,
przystąpi ponownie do czynności odbiorowych.
5. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady inne, niż określone
powyżej, zwane wadami nieistotnymi, Zamawiający może:
5.1. odmówić dokonania odbioru i zastosować procedurę jak w „trybie reklamacji”
opisanym poniżej.
5.2. dokonać odbioru i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad, przy czym
okres rękojmi rozpocznie swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad.
6. Zakwalifikowania wady Przedmiotu Umowy w przypadkach spornych jako wady istotnej
bądź nieistotnej dokonuje Zamawiający.
7. Nieprzystąpienie do odbioru przez Zamawiającego w żadnym wypadku (bez względu na
przyczynę) nie upoważnia Wykonawcy do dokonania jednostronnego odbioru Przedmiotu
Umowy.
8. Tryb reklamacji będzie odbywał się zgodnie z poniższym opisem:
8.1.

Wykonawca usunie nieodpłatnie wszelkie wady fizyczne dostarczonych części
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni,
z zastrzeżeniem

możliwości

wyznaczenia

dłuższego

terminu

w

oparciu

o obiektywne przyczyny techniczne. W przypadku wady Przedmiotu Umowy
powodującej wadliwe funkcjonowanie maszyny, Wykonawca usunie wadę
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych;
8.2.

W razie uchybienia przez Wykonawcę terminowi na usunięcie wady lub awarii,
Zamawiający, wg własnego wyboru, może:
a. usunąć

wadę

samodzielnie

lub

poprzez

osoby

trzecie,

na

koszt

i niebezpieczeństwo Wykonawcy, w takim przypadku Wykonawca zwróci
Zamawiającemu wszelkie poniesione koszty na ustalenie, usunięcie lub obejście
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wady, usterki lub awarii, włączając w każdym przypadku koszt ekspertyz
i konsultacji, poniesione przez Zamawiającego;
b. zachowując roszczenie określone w pkt a. powyżej, naliczyć Wykonawcy kary
umowne w wysokości określonej w Umowie, aż do czasu usunięcia wady lub
awarii;
c. jeżeli wada pozbawia Zamawiającego istotnej części korzyści z Przedmiotu
Umowy lub znacznej części Przedmiotu Umowy, wówczas Zamawiający może
odstąpić od Umowy w całości lub w zakresie tej części, która nie może być
używana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiający, bez
uszczerbku dla innych praw wynikających z Umowy lub na innych podstawach,
będzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zapłaconych za Przedmiot
Umowy lub, w razie odstąpienia częściowego – odpowiedniej jego części, plus
koszty finansowania i koszt demontażu oraz zwrócenia Przedmiotu Umowy
Wykonawcy.
§7
Warunki realizacji Zamówień Wykonawczych
1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby prace związane z
wykonywaniem przedmiotu zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (j.t. Dz. U. z
2016 r. poz. 1666), tj. prace wykonywane przez:
a. osobę odpowiedzialną za koordynację i nadzór nad realizacją umowy;
b. osoby wykonujące usługi (serwisowania, napraw) odpowiednio dla każdej części
zamówienia.
2. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogów
określonych w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji sposobu
zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 poprzez zażądanie oświadczenia i wyjaśnień
co do zatrudnienia tych osób.
3. Wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę dotyczy również Podwykonawców.
Postanowienia o kontroli i sankcjach stosuje się odpowiednio.
4. Termin realizacji dostaw / usług lub czas reakcji na zgłoszenie awarii będzie zgodny z
ofertą złożoną przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy Ramowej lub zgodny
z zapytaniem mailowym Zamawiającego określającym warunki realizacji Zamówienia
Wykonawczego.
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5.

Warunki ofert złożonych w ramach Zamówień Wykonawczych nie mogą być mniej
korzystne dla Zamawiającego od warunków ofert złożonych przed zawarciem Umowy
Ramowej. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub zawierające dodatkowe
warunki nie przewidziane w zapytaniu Zamawiającego, będą podlegały odrzuceniu.

6. Prawidłowe wykonanie Zamówień stanowiących przedmiot poszczególnych Zamówień
Wykonawczych potwierdzone zostanie podpisanym przez Strony protokołem odbioru.
Zamawiający może poprzestać na potwierdzeniu mailowym.
§8
Warunki płatności
1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia ustalonego w Zamówieniu
Wykonawczym, wg cen jednostkowych brutto w PLN. Podstawą do wypłaty
wynagrodzenia jest podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru
Zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik do Umowy Ramowej zawierający wykaz
dostaw/usług oraz ilości lub potwierdzenie mailowe Zamawiającego zawierające te dane.
2. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem bankowym na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury. Faktura będzie wystawiana na podstawie podpisanego
przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Zamówienia, lub na podstawie
potwierdzenia mailowego wykonania zamówienia przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur, wraz z załącznikami, drogą
elektroniczną, zapisanych w formacie PDF, wyłącznie z/na adresu/adres mailowy
wskazany poniżej.
adres mailowy Zamawiającego:

adres mailowy Wykonawcy:

faktury@zgok.olsztyn.pl

………………………………………….

4. Wykonawca w ramach Zamówień Wykonawczych, zawartych w wyniku Umowy
Ramowej, otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiste wykonanie zamówień .
5.

Rozliczenie Zamówień Wykonawczych dokonywane będzie za dostawy/usługi

wykonane w okresie rozliczeniowym.
6. Za dzień dokonania płatności Strony uznają datę złożenia dyspozycji płatności z
rachunku Zamawiającego.
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§9
Przedstawiciele Stron
1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej Umowy Ramowej, w tym do
uzgodnień oraz nadzoru nad Umową, upoważnione są następujące osoby:
1) Po stronie Zamawiającego …………………… (imię, nazwisko, email, tel.)
2) Po stronie Wykonawcy: …………………… (imię, nazwisko, email, tel.), z
zastrzeżeniem § 10 ust. 1 [zastrzeżenie dotyczy Części nr 4 i 6].
2. Osoby wskazane w ust. 1 są upoważnione do wykonywania w imieniu Stron czynności
określonych w niniejszej Umowie Ramowej, z wyłączeniem zmiany postanowień Umowy
Ramowej, jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej.
3. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy
Ramowej wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany
Umowy Ramowej.
4. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy
pisemnej na adresy stron wymienione w komparycji Umowy Ramowej, a w przypadku
zmiany adresu, do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej
Strony.
5. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
korespondencję wysłaną uważa się za doręczoną bez względu na przyczyny
niedoręczenia.
6. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich
informacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy Ramowej. Wykonawca
niezwłocznie udzieli odpowiedzi na adres e-mail wskazany w ust. 1 oraz w formie
pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji Przedmiotu
Umowy Ramowej, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

§ 10
Rękojmia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wady prawne
Przedmiotu Umowy, w tym również za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw
ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe,
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pozostające w związku z wprowadzeniem

towarów do obrotu

na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na okres _____ miesięcy liczony od dnia
dostawy / wykonania usługi.
3. W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad w
terminie nie dłuższym, niż 7 dni.
4. Zamawiający nie ma obowiązku dostarczenia rzeczy objętej naprawą do miejsca
naprawy, a usunięcie wady realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego. Koszty
dojazdu i ewentualnego transportu Przedmiotu Umowy będzie ponosił Wykonawca,
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym
powyżej, jeżeli wada wystąpiła przed upływem tego okresu.

§ 11
Odstąpienie od Umowy Ramowej lub Zamówień Wykonawczych
1. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy Ramowej w przypadkach
określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności ustawy PZP,
Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach określonych w Umowie Ramowej.
2. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy Ramowej z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w szczególności, gdy:
1) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego, wykonanie Umowy Ramowej lub
Zamówienia Wykonawczego lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała
pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę Ramową przy udziale
podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego;
2) Wykonawca nienależycie wykonuje Wykonawczą, w szczególności nie stosuje się do
uwag Zamawiającego lub narusza postanowienia Umowy Ramowej lub Zamówienia
Wykonawczego i w przypadku, gdy po upływie 3 dni od wezwania przez
Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i
usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do
wezwania.
3. Zamawiający może wykonać swoje uprawnienie do odstąpienia określone powyżej w ust.
2 pkt 1-2 w terminie 35 dni od zajścia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.
4. Zamawiający może odstąpić od Umowy Ramowej, jeżeli wystąpi istotna zmiana
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okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy Ramowej nie leży w interesie
publicznym,

czego

nie

można

było

przewidzieć

w

chwili

zawarcia

Umowy

Ramowej/Zamówienia Wykonawczego, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą odstąpienia.
5. Odstąpienie od Umowy Ramowej następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i wymaga uzasadnienia.
6. Zamawiający może odstąpić od danego Zamówienia Wykonawczego:
a. w razie zwłoki w jego wykonaniu ponad 3 dni – bez wyznaczania terminu
dodatkowego do spełnienia świadczenia, dla terminu liczonego w dniach oraz ponad
6 godzin – dla terminu liczonego w godzinach;
b. w razie nie usunięcia stwierdzonych wad lub uchybień w terminie określonym przez
Zamawiającego, nie krótszym, niż 3 dni dla terminu liczonego w dniach lub 6 godzin
dla terminu liczonego w godzinach.
7. Zamawiający może wykonać swoje uprawnienie do odstąpienia do danego Zamówienia
Wykonawczego w terminie 7 dni od ujawnienia przyczyny stanowiącej podstawę
odstąpienia.
8. W razie odstąpienia Zamówienia Wykonawczego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do
zlecenia dokończenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko
pierwotnego Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy
dodatkowych kosztów dokończenia Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności
zwiększony w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt dokończenia Przedmiotu
Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z którym Zamawiający odstąpił od Umowy,
Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego lub innego wykonawcę oraz koszty związane z
przestojem w instalacji Zamawiającego. Zamawiający może dochodzić dodatkowych
kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą nowemu
wykonawcy.
§ 12
Zmiany Umowy Ramowej oraz Zamówienia Wykonawczego
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy Ramowej lub Zamówienia Wykonawczej
wymagają zgody obu Stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy Ramowej lub Zamówienia Wykonawczego nie stanowi zmiana
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nazw/określeń Stron, siedziby Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację
Przedmiotu Umowy Ramowej/Zamówienia Wykonawczego ze strony Wykonawcy oraz
przedstawicieli Zamawiającego.
3. Strony

są

uprawnione

do

wprowadzenia

do

Umowy

Ramowej/Zamówienia

Wykonawczego zmian zgodnie z przepisami zawartymi w art. 144 ustawy PZP.
4. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia
w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5
ustawy PZP, tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002
roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, o
którym mowa w ust. 4, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych
przepisów oraz otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 8.
6. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. a) wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a określoną w aneksie wartość brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
7. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 3 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku zawierającego:
a) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. b) wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną
kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 5 lit.
b) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie
akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia
wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
b) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. c) wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
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zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 5 lit.
c) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze
zmianą zasad, o których mowa w ust. 4 lit. c).
8. Zamawiającemu przysługuje w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku, o którym
mowa w ust. 7 żądanie udostępnienia do wglądu, księgowych dokumentów źródłowych,
w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem
odmowy wprowadzenia zmiany.
9. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 4 lit. a),
b) i c) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i
stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
§ 13
Podwykonawcy
[w przypadku, gdy Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa wskazał w ofercie
udział podwykonawcy w wykonaniu zamówienia; zapisy dot. Podwykonawstwa zostaną
dostosowane do treści ofert Wykonawców, z którymi zostaje zawarta umowa Ramowa –
odpowiednio dla każdej części zamówienia]
1. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę przy
udziale niżej wymienionych Podwykonawców:
………………………… (nazwa, adres) …………………… (zakres wykonywanych
czynności)
2. Wykonawca w zakresie pozostałej części wykona przedmiot umowy samodzielnie.
3. Powierzenie Podwykonawcy realizacji zamówienia w zakresie określonym w ust. 1 nie
zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części
zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników tak, jakby to były jego własne
działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania lub jego własnych pracowników.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
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postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wszelkie

konsekwencje

nieterminowego

regulowania

zobowiązań

wobec

Podwykonawców obciążają Wykonawcę, bez skutków prawnych dla Zamawiającego.
6. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność
z oryginałem umowy z Podwykonawcą.
7. Za działania lub zaniechania Podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za działania lub
zaniechania własne.

§ 14
Kary umowne i wykonanie zastępcze
1. Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar
umownych za:
1.1.

zwłokę

w

dostawie/wykonaniu

Przedmiotu

Umowy

(dostawy/usługi)

–

w wysokości 3% wynagrodzenia brutto za dane Zamówienie Wykonawcze, za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki dla terminu dostawy/wykonania liczonego
w dniach oraz 0,2% wynagrodzenia brutto za dane Zamówienie Wykonawcze dla
terminu dostawy / wykonania liczonego w godzinach;
1.2.

opóźnienie w realizacji roszczeń Zamawiającego z rękojmi w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto za dane Zamówienie Wykonawcze;

1.3.

za odstąpienie od Umowy Ramowej przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy - 10% całkowitego wynagrodzenia brutto za
daną część lub części Umowy Ramowej w razie odstąpienia od części Umowy
lub też za całość Umowy Ramowej – w razie odstąpienia w całości;;

1.4.

za odstąpienie od Zamówienia Wykonawczego przez którąkolwiek ze Stron z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% wartości wynagrodzenia brutto
za dane Zamówienie Wykonawcze.

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego do
wysokości wyrządzonej szkody, przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Niezależnie od uprawnienia do żądania zapłaty kar umownych, w razie opóźnienia w
usunięciu wad Przedmiotu Umowy lub wad stwierdzonych przy odbiorze ponad 3 dni
robocze, Zamawiający ma prawo, zachowując roszczenie o naliczenie kar umownych, do
usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§ 14
Postanowienia końcowe
1.

Do Umowy niniejszej stosuje się Prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Ilekroć w niniejszej Umowie zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw,
rozporządzeń lub innych aktów, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je
bądź wydane w ich miejsce.

3.

Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego
rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy
nimi.

4.

W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory
wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z nią, w tym dotyczące
wszelkich roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy, będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Sąd ten jest również właściwy dla
roszczeń

Zamawiającego

względem

Wykonawcy

związanych

z

ewentualną

bezpośrednią płatnością przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom.
5.

Za zgodą obu Stron, Strony mogą podjąć próbę rozwiązania sporu w trybie mediacji
(sądowej i pozasądowej).

6.

Przelew wierzytelności przez Wykonawcę z niniejszej Umowy, jak również potrącenie
przez Wykonawcę jego wierzytelności z wierzytelnością Zamawiającego wymaga zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Dotyczy to również
oświadczeń składanych po odstąpieniu od Umowy.

7.

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w
języku

polskim,

jeden

egzemplarz

dla

Wykonawcy

i

dwa

egzemplarze

dla

Zamawiającego.

______________________

______________________

Zamawiający

Wykonawca
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