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Lublin, 18 listopada 2020 r. 

Projekt  

Umowy Nr ………………. 

ws. dostawy 21 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Lubelskiego 

Urzędu Wojewódzkiego 

 

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

Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie, z siedzibą przy ul. Spokojnej 4, 20-914 

Lublin, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: Agatę Grula – Dyrektor Generalną 

a 

............................ 

z siedzibą …………………….. 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, 

stanowiącym załącznik do umowy,  

NIP , REGON , zwaną dalej „Dostawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną 

przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do 

umowy2,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,  

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  

12) – 23) ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt.1-8 ustawy Pzp. 

 

                                                           
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
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§ 1  

Przedmiot umowy 

 

1. Umowa obejmuje dostawę 21 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na 

potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z cenami jednostkowymi i 

opisem przedmiotu zamówienia - zawartym w SIWZ oraz załączniku nr 2 do 

umowy (Formularzu cenowym). 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje, w szczególności: 

1) wykonania zamówienie zgodnie z ofertą, wymaganiami SIWZ wraz z 

załącznikami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

2) udzielenie gwarancji na okres ……….. miesięcy; 

3. Przedmiot Umowy winien być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad, 

kompletny, zdatny dla jego prawidłowej eksploatacji - zgodnie z zakresem 

funkcjonalnym i jego przeznaczeniem określonym w SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz do zapewnienia najwyższej jakości prac montażowych  

i towarzyszących dostawie. 

5. Odpowiedzialność za przedmioty umowy spoczywa wyłącznie na Dostawcy do dnia 

ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca w pełni odpowiada za utratę 

lub zniszczenie przedmiotu wyposażenia również w sytuacji, kiedy wyposażenie 

zostało złożone na terenie obiektu. 

6. Wykonawca nie może powierzyć w całości ani w części wykonania przedmiotu 

umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

§ 2 

Termin, warunki realizacji umowy  

 

1. Realizacja całego przedmiotu umowy winna nastąpić w terminie do dnia 18 

grudnia 2020 r.  Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o 

planowanie dacie dostawy z min. 3 – dniowym wyprzedzeniem.  

2. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu ukończenia przez Wykonawcę 

wszystkich czynności, składających się na przedmiot zamówienia, potwierdzonych 

protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę 

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia na adres siedziby 

Zamawiającego.  

4. Koordynatorem przy realizacji Umowy i odbiorze przedmiotu, działającym w 

imieniu Zamawiającego będzie poniżej wskazana osoba, to jest: 

……………..: e-mail: ……….., tel…………………… 

5. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kierowania dostawą,  

rozmieszczeniem oraz  pracami towarzyszącymi wykonania przedmiotu umowy oraz 

do czynności odbioru jest: 
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……………..: e-mail: ……….., tel:…………………… 

6. Wyznaczone do koordynowania prac osoby mają prawo dokonywać uzgodnień 

realizacyjnych w granicach udzielonego umocowania, w tym prawo wglądu na 

bieżąco w prowadzone przez Dostawcę prace w celu zapoznania się przez nie z 

dowolnymi fragmentami wykonywanego przedmiotu umowy, w celu ich bieżącego 

nadzorowania, składania ew. uwag/ zastrzeżeń. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony w okresie realizacji umowy od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym 

w szczególności w zakresie: 

1) dostawy/ montażu i prac objętych umową oraz wszelkiego mienia ruchomego 

związanego bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy do wysokości 

wynagrodzenia ryczałtowego Dostawcy, 

2) odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody (w tym ryzyka zniszczenia 

prac/ mienia w obiekcie) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich w związku z prowadzonymi pracami 

oraz iż w ramach posiadanego przez Dostawce ubezpieczenia nie jest wyłączona 

odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku szkody powstałej wskutek 

umyślnego działania ubezpieczającego (dostawcy) lub w razie jego rażącego 

niedbalstwa, zgodnie z art. 827 § 2 k.c.  

 

§ 3  

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Dostawcy w szczególności należy: 

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami, standardami i zasadami 

wiedzy technicznej obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego; 

2) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody 

powstałe z winy Dostawcy lub osób którymi się posługuje w trakcie realizacji 

umowy, w tym naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego wszystkich 

pomieszczeń w obiekcie Zamawiającego/ ich części, wyposażenia lub instalacji w 

przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia; 

3) protokolarnego przekazanie przedmiotu umowy; 

4) wykonania w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej 

wykazu ilościowego i wartościowego dostarczonego sprzętu i przekazania  

w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy działającym w imieniu 

Zamawiającego koordynatorowi, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy; 

5) przedstawienie podczas odbioru i przekazanie osobom działającym w imieniu 

Zamawiającego dokumentacji technicznej, wszystkich instrukcji, opisów 

technicznych, kluczy (o ile dotyczy), deklaracji zgodności/oryginalnych atestów  

i świadectw dostarczonego sprzętu/wyposażenia z akcesoriami  

i oprzyrządowaniem, nadto przekazanie kart gwarancyjnych. 
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6) udział w przeglądach gwarancyjnych w każdym roku trwania gwarancji jakości/ 

rękojmi. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje 

Dostawcę pisemnie i e-mailem na adres: ……… 

2. Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy: 

1) zapewnienie nadzoru koordynacyjnego poprzez umocowane do tego osoby 

działające w imieniu Zamawiającego,  

2) umożliwienie Dostawcy korzystania z mediów (w szczególności z energii 

elektrycznej z punktów wskazanych w uzgodnieniu z Wykonawca inwestycji 

przez pracownika Zamawiającego, o których mowa w pkt. 1) powyżej - dla 

potrzeb realizacji przedmiotu umowy; 

3) zapłata ustalonego wynagrodzenia za wykonany i odebrany protokolarnie 

przedmiot umowy - bez zastrzeżeń przez osoby działające w imieniu 

Zamawiającego. 

§ 4 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że jedynym odbiorem w ramach realizacji umowy 

będzie odbiór końcowy – po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy 

stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej, 

2. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego Koordynatorowi (działającemu w imieniu Zamawiającego) 

przesłanego e-mailem w scanie pisma na adres podany w § 2 ust. 3 niniejszej umowy 

- przystąpi do czynności odbioru przedmiotu umowy. 

3. W trakcie czynności odbioru sprawdzeniu będzie podlegać kompletność i jakość 

wykonanych dostaw/prac, przekazywanych/ zainstalowanego sprzętu, działanie 

urządzeń, fakt przeprowadzenia rozruchu i szkolenia pracowników Zamawiającego, 

a także kompletność wymaganych przepisami i umową dokumentów.  

4. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć 

upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Dostawcy lub jego 

pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym 

wypadku prawo do zgłoszenia swoich uwag i wniosków w stosunku do wyniku 

odbioru. 

5. Stwierdzone wady, usterki lub braki w przedmiocie umowy Wykonawca uzupełni i 

poprawi niezwłoczne w trakcie czynności odbioru. Dostawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad. 

6. Jeżeli w czasie trwania czynności odbioru Wykonawca nie usunie w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego ujawnionych wad usterek lub braków w 

przedmiocie umowy, Zamawiający odmówi odbioru, wyznaczy nowy termin ich 

usunięcia i kolejny termin odbioru końcowego, który będzie się wiązał z naliczeniem 

kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. 

7. W przypadku stwierdzenia wad, Koordynator (działający w imieniu Zamawiającego) 

- zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny. Z czynności odbioru 

końcowego, po usunięciu przez Dostawcę usterek, uzupełnieniu wszystkich braków, 
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dostarczeniu kompletnej dokumentacji zostanie spisany odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Dzień protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy 

bez zastrzeżeń będzie dniem zakończenia wykonywania przez Dostawcę 

przedmiotu umowy.  

8. Od daty, w której zakończy się protokolarny odbiór końcowy przedmiotu 

umowy bez zastrzeżeń, zaczyna biec termin gwarancji jakości/ rękojmi 

(załącznik nr 3 do umowy - wzór protokołu odbioru końcowego). 

 

§ 5 

Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łączne w  

kwocie  ……… netto plus należny podatek VAT. Łącznie wynagrodzenie brutto 

………….(słownie: ……………………….), - zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy 

(Formularzem cenowym). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m. in.: produkcją lub zakupem 

sprzętu/ wyposażenia (fabrycznie nowych), opakowaniem, transportem, 

załadunkiem, rozładunkiem, wniesieniem, rozmieszczeniem oraz koszty gwarancji 

jakości, dokumentacji wymaganej umową i przepisami oraz wszelkie inne 

koszty/opłaty, niezależne od tego czy Wykonawca przewidział lub mógł je 

przewidzieć. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym  

w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Dostawcę oryginału 

faktury VAT wystawionej na Zamawiającego wraz z kopią Protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy - podpisanego bez zastrzeżeń przez działających w 

imieniu Zamawiającego przedstawicieli (działających w imieniu Zamawiającego). Za 

datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Zamawiający, oświadcza, że jako podatnik – nabywca, posiada NIP: 7120104674 

5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby 

trzecie w drodze przelewu lub działania o podobnym charakterze całości bądź 

części należności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 6  

Gwarancja jakości/ rękojmia/ ich cesja 

1. Niezależnie od 24 miesięcznej rękojmi na przedmiot umowy - stosownie do 

wymogu udzielenia gwarancji jakości nie krótszej niż 24 miesiące, Wykonawca 

udziela Zamawiającemu na warunkach określonych niniejszym paragrafem oraz nie 

gorszych niż gwarancja producenta gwarancji jakości na sprzęt- na okres …. 

miesięcy (wynikający z oferty Wykonawcy), liczony od dnia dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu umowy; 
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2. Szczegółowe warunki gwarancji jakości na dostarczony sprzęt i wyposażenie 

wraz z kopiami kart gwarancyjnych producenta Wykonawca przedłoży 

przedstawicielom Zamawiającego przy odbiorze końcowym. 

3. Okres rękojmi oraz gwarancji jakości biegnie licząc od daty podpisania bez 

zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający ma 

prawo wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości także po upływie jej 

okresu, jeśli wada została ujawniona i zgłoszona przez Zamawiającego w okresie 

gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich wad i usterek 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości. O istnieniu wady/ usterek Zamawiający 

zobowiązany jest zawiadomić Dostawcę na piśmie/ e- mailem (scanem pisma) na 

adres: ………………………….. lub faksem pod numer: ………………….  

5. Czas reakcji na zgłoszenie awarii, usterki, wady wynosi 72 godziny. Istnienie wady 

powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez 

Zamawiającego terminem jej usunięcia, z zastrzeżeniem, iż żądając usunięcia wad 

Zamawiający wyznaczy Dostawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie. 

W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w czasie podstawienie 

sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń w dni robocze w godzinach 

8:00-15:00 telefonicznie lub e-mail w formie określonej w § 6 pkt. 4. 

7. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości do każdej 

z wady z osobna należy do Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić 

usunięcia wad ze względu na ich koszt. Niestawiennictwo Dostawcy podczas 

przeglądu gwarancyjnego nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie 

przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Dostawcy. 

8. W przypadku naprawy dokonanej w ramach gwarancji jakości, okres gwarancyjny 

dla poszczególnych elementów podlegających naprawie będzie wydłużony o czas 

naprawy. Okres gwarancji przedłuża się o czas, w jakim Zamawiający nie mógł 

wykorzystywać reklamowanego asortymentu sprzętu zgodnie z jego 

przeznaczeniem na skutek wystąpienia wad/ usterek. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego sprzętu stanowiącego 

przedmiot niniejszej Umowy na nowy, wolny od wad, jeżeli w terminie 14 dni od 

daty zgłoszenia go do naprawy nie może zrealizować naprawy gwarancyjnej. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad/ usterek w terminie wskazanym w 

zgłoszeniu wady/ usterki oraz w zakresie protokolarnie określonym (zgodnie z 

treścią ust. 6) - Wykonawca upoważnia  Zamawiającego do zlecenia zastępczego 

wykonania napraw w zakresie usunięcia tychże wad/ usterek na koszt Dostawcy - 

po uprzednim powiadomieniu go przez Zamawiającego o szacowanych kosztach 

wykonania zastępczego tychże koniecznych napraw. 

 



 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Projekt umowy 

Strona 7 z 16 

 

§ 7 

Kary umowne/ odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub 

w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od 

upływu wyznaczonego terminu, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za 

przedmiot umowy, od której odstąpiono. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 5 ust.1.  

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje 

możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

4. Zamawiający w okresie trwania umowy ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w terminie do 14 dni od dowiedzenia się o poniżej określonych 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie, to jest w przypadku: 

1) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z umową i nie przystąpienia do 

jego właściwego wykonania w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym przez 

Zamawiającego (pisemnie lub faksem, elektroniczną pocztą – skan pisma), 

2) w razie postawienia firmy Dostawcy w stan likwidacji, 

3) dokonania zabezpieczenia na majątku Dostawcy w stopniu uniemożliwiającym 

terminowe wykonanie Umowy, 

4) powstania zatorów płatniczych świadczących o utracie płynności finansowej 

Dostawcy w stopniu uniemożliwiającym terminowe wykonanie umowy, 

5) nie przedłożenia bądź nie przedłużenia: gwarancji należytego wykonania umowy 

i usuwania wad lub usterek (zgodnej z wymogami § 8 umowy) lub polisy 

ubezpieczeniowej - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego/ 

wynikającym z umowy. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej oraz 

musi zawierać uzasadnienie i wywiera skutki prawne w dacie jego doręczenia 

drugiej stronie. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca oraz Zamawiający 
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sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych dostaw Protokół inwentaryzacji oraz sporządzony na jego 

podstawie protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy stanowić będzie 

podstawę do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT przez Dostawcę. 

 

§ 8 

Zmiany postanowień umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie 

zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu 

zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy  

i terminu płatności, w szczególności w przypadku: 

1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność 

dokonania zmian w umowie, 

2) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, 

analiz; 

3) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie 

obowiązującego prawa w tym zakresie, 

4) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 

administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, 

jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania 

jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania 

przedmiotu niniejszej umowy, 

5) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą 

każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które 

zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w 

szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, 

zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych, 

6) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych 

wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że 

jego produkty, świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą 

miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości, 

7) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących 

konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, 

8) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru dostawy / usługi 

spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu 

przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy, 

9) konieczności wprowadzenia zmian wynikających z modyfikacji wprowadzonych 

aneksami w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w 

tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego 

realizowane jest zamówienie. 

10) zmiana oferowanego sprzętu w sytuacji, gdy sprzęt ujęty w ofercie został 

wycofany z produkcji lub jest niedostępny na rynku na skutek okoliczności za 
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które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – czego się nie dało przewidzieć 

w momencie upływu terminu składania ofert pod następującymi warunkami: 

a) wykonawca w takiej sytuacji powinien wykazać, że  w momencie upływu 

terminu składania oferty posiadał zapewnienie producenta/dystrybutora o 

dostępności sprzętu, a okoliczności o których mowa  zdaniu pierwszym 

pojawiły się w terminie późniejszym, 

b) wykonawca powinien przedstawić zamawiającemu dowody wskazujące na to, 

że sprzęt ujęty w ofercie został wycofany z produkcji lub jest niedostępny na 

rynku na skutek okoliczności za które wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności (w postaci np. oświadczenia producenta lub dystrybutora) 

c) zaoferowany sprzęt zamienny nie może być niezgodny z wymaganiami 

zawartymi w OPZ oraz nie gorszy od sprzętu ujętego w ofercie (zaoferowanie 

go w ramach pierwotnej oferty nie powodowałoby odrzucenia oferty, a oferta 

uzyskałaby minimum tą samą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert 

dotyczących parametru sprzętu – o ile dotyczy). 

d) zaoferowanie sprzętu zamiennego nie może prowadzić do podwyższenia ceny 

ofertowej. 

2. W opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec mogą odpowiednio 

zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania 

przedmiotu zamówienia, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile zmiana zasad 

rozliczeń nie spowoduje konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub 

wynagrodzenia w większej kwocie), sposób realizacji przedmiotu zamówienia, w 

tym zmiana materiałów lub technologii wykonania zamówienia. 

3. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca 

wejdzie w posiadanie interpretacji podatkowej lub wyroku sądu dotyczącej podatku 

od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która w sposób nie 

budzący wątpliwości wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku 

VAT, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na 

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - 

do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej 

interpretacji (stała zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z właściwym 

podatkiem VAT). Przy czym ww. możliwość zmiany umowy nie daje żadnej ze stron 

skutecznego jednostronnego roszczenia o zmianę umowy. 

 

§ 9 

Zmiana umowy – zagrożenie epidemiologiczne 

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 lub innego rodzaju zagrożenia zdrowia publicznego, które 

wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy. 

2. Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 lub innego rodzaju zagrożenia zdrowia 
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publicznego na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 

wystąpić. 

3. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 

Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie 

propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących 

podstawą zmiany. 

4. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 

a. zakres proponowanej zmiany, 

b. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany 

c.  podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z 

przepisów Ustawy lub postanowień Umowy,  

d. informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany Umowy. 

5. Dowodami, o których mowa w pkt. 4 lit. d powyżej, są wszelkie oświadczenia lub 

dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w 

szczególności 

1) oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników lub osób 

świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek 

pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia, 

2) decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z 

jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w 

związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładające na wykonawcę 

obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 

kontrolnych, 

3) polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do 

spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem 

COVID-19, o których mowa w art.11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. poz.374, ze 

zm.), 

4) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności 

materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania 

Umowy, 

5) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie 

jak w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. 

dystrybutorem,  producentem, dostawcą, usługodawcą), 

6) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych 

przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy lub 

poszczególnych świadczeń, 
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7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie 

mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin 

wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

8) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma 

wpływ na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

9) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany 

przedmiotu lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawców, 

usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych 

podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne 

wskutek dokonania proponowanej zmiany), 

10) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin 

publiczno-prawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą 

zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą Umowy, 

11) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu 

ograniczają możliwość wykonania Umowy. 

6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych 

świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności 

– uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest 

niemożliwe. 

7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 

7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede 

wszystkim druga Strona może:  

1) zaakceptować wniosek o zmianę, 

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub 

przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym 

uzasadnieniem takiego wezwania, 

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej 

zmiany, 

4) odrzucić wniosek o zmianę. 

8. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 

9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą 

przebieg spotkania i jego ustalenia. 

11. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub 

zasadności jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności 

będących podstawą do zmiany na realizację Umowy – Strony mogą powołać 

eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat 

spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

1) Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o 

zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że 
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stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe– w 

takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona, 

2) Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają 

do zmiany wynagrodzenia Umowy 

 

§ 10 

Doręczenia 

1. Wszelkie pisma kierowane do Stron będą doręczane: 

1) Zamawiającemu na adres siedziby,  

2) Dostawcy - adres do korespondencji: ........................................................................... 

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu. 

Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i 

doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przy pomocy operatora. 

Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez Stronę, do której jest 

adresowane. 

3. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony 

w ust.1 uznaje się za doręczone. 

 

§ 11 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 

Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 
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5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym 

lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych 

określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu 

dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o 

wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i 

inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności 

prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

13. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 
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14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

§ 12 
Przechowywanie dokumentacji 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym 

dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem 

zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej  

z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 

rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 

347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469)), w sposób zapewniający dostępność, 

poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 

przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem 

zamówienia. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, 

Zamawiający powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu 

określonego w ust. 2.  

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej  

z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 

inwestycyjnego. 

5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na 

powszechnie uznawanych nośnikach danych. 

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności przed terminem, o 

którym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 

Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 

przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca.  

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą miały 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się 

rozstrzygać w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie 

rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
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3. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego po jeden 

dla każdej ze Stron. 

 

Wykaz załączników do umowy: 

1) Zał. nr 1 – Oferta Wykonawcy. 

2) Zał. nr 2 – Wzór protokołu odbioru końcowego. 

 

                                

W imieniu Zamawiającego:  W imieniu Wykonawcy: 
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Załącznik nr 2 do umowy  

                                     

Lublin, ……………. 2020 r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO* 

(ilościowo – jakościowy) 

 

W dniu ………………dokonano odbioru częściowego/końcowego* przedmiotu dostawy 

zgodnie z umową nr………. z dnia ……………………… wg poniższej specyfikacji ilościowo – 

wartościowej: 

 

Lp. 
(Sprzęt/ elementy 

wyposażenia) 
Opis Ilość Cena jedn. [PLN] 

     

     

     

 

Wyżej wymieniony przedmiot dostawy jest zgodny z treścią umowy, przeszedł odbiór 

ilościowo – jakościowy określony w § 4 umowy bez zastrzeżeń/ * z wyjątkiem pozycji 

………………………...   

 

Uwagi i wnioski ……..……….. 

 

Przedmiot umowy w zakresie objętym odbiorem częściowym/końcowym* zostało 

zrealizowane w terminie/*nie zostało zrealizowane w terminie. 

1) Zgodnie z umową wykonanie przedmiotu umowy/ zamówienia objętego niniejszym 

odbiorem powinno nastąpić do dnia………….. 

2) Faktyczne wykonanie przedmiotu umowy nastąpiło w dniu …………….. 

Uwagi i wnioski …………………. 

 

za Zamawiającego za Dostawcę 
 
 
 
 

…………………….. 

 
 
 
 

…………………….. 
[imię, nazwisko. podpis] [imię, nazwisko. podpis] 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


