Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA - WZÓR
WSS-2/15

zawarta w Wysogotowie w dniu

[…] 2015 r.

pomiędzy:

Wielkopolską Siecią Szerokopasmową S.A. z siedzibą w Wysogotowie (62-081) przy ul. Wierzbowej
84, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000343277 posiadającą w całości pokryty kapitał zakładowy w wysokości […] zł
(słownie: […] złotych) posiadającą numer REGON 301253700, NIP 7781467505, reprezentowaną
przez […] – [imię i nazwisko],
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………,
reprezentowaną przez:
……………………………,
zwaną dalej Wykonawcą,

łącznie zwanymi Stronami

§1
Przedmiot umowy / Przedmiot zamówienia
1.

Zgodnie z wynikami przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013
r., poz. 907 z późn. zm.) Wykonawca dostarczy oraz zainstaluje za wynagrodzeniem
określonym w niniejszej umowie i w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu nr ref.
WSS-2/15 urządzenia monitoringu węzłów Sieci WSS dla projektu pn.: „Budowa
Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”, według szczegółowych wymagań wskazanych w
załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej również „OPZ”),
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będącego załącznikiem nr 1 do nn. umowy oraz zobowiązuje się do świadczenia usługi
serwisowej i realizacji gwarancji na zasadach określonych w niniejszej umowie.
2.

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, w tym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w OPZ oraz ze swoją ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym nr ref. WSS2/15 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletny przedmiot zamówienia, a jeżeli dla
należytej realizacji przedmiotu zamówienia konieczne będzie dostarczenie dodatkowych
urządzeń, sprzętu, oprogramowania niewymienionych w ofercie Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązany będzie do dostarczenia tych urządzeń, sprzętu, oprogramowania oraz podjęcia
innych niezbędnych działań w celu należytej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§2
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia
1.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie …..1 dni
kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy.

2.

Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy zostają wyznaczeni:
a)

ze strony Zamawiającego:

…………………., tel.: ……………….

b)

ze strony Wykonawcy:

……………….…, tel.: ……………….

Zmiana osób wymienionych w niniejszym ustępie nie wymaga zmiany umowy.
3.

Urządzenia, sprzęt i oprogramowanie dostarczony przez Wykonawcę w wykonaniu
niniejszej umowy oraz wszelka korespondencja i dokumenty wytworzone w toku realizacji
niniejszej umowy muszą być oznaczone w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Oznaczenie
to winno zawierać co najmniej:
a) logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
b) logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,
c) herb Województwa Wielkopolskiego z logotypem,
d) logotyp Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej,
e) informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w postaci:
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013”.
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wypełnić zgodnie z deklaracją w ofercie (8, 11 lub 14)
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§3
Odbiory dostawy

1. Po wykonaniu umowy przez Wykonawcę sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego
podpisany przez obie Strony umowy. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego z
wykazanymi w nim brakami ilościowymi, jakościowymi lub inną niezgodnością dostawy z
SIWZ lub ofertą Wykonawcy nie będzie potwierdzało należytego wykonania umowy przez
Wykonawcę. Należyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę potwierdzać będzie
jedynie bezusterkowy protokół odbioru końcowego.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone braki ilościowe lub
jakościowe, wady fizyczne lub wady prawne dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń,
sprzętu, oprogramowania, Zamawiającemu przysługiwać będą w takim przypadku - według
wyboru Zamawiającego - następujące uprawnienia:
a)

odmowa odbioru takich urządzeń, sprzętu, oprogramowania i wyznaczenie nowego
terminu dostawy,

b)

odstąpienie od niniejszej umowy w całości lub odpowiedniej części.

3.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 2 lit. b,
Wykonawca może żądać zapłaty jedynie za zrealizowaną i odebraną część przedmiotu
umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy, po potrąceniu z wynagrodzenia
Wykonawcy należności Zamawiającego przysługujących Zamawiającemu zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

4.

Integralną częścią protokołu odbioru końcowego stanowić będą wymagane w OPZ
dokumentacje, certyfikaty jakości, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w
języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę
urządzeń, potwierdzające spełnienie przez te urządzenia, sprzęt i oprogramowanie wymagań
określonych w OPZ.

5.

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia dokonany zostanie w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do dokonania odbioru końcowego lub
podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.

§4
Testy powykonawcze
1.

Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca na swój koszt przeprowadzi
testy dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń, sprzętu i oprogramowania.

2.

Testy zostaną przeprowadzone w celu potwierdzenia deklarowanej w ofercie Wykonawcy
jakości dostarczonych urządzeń, sprzętu i oprogramowania oraz prawidłowego
funkcjonowania oprogramowania.
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3.

Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 - dniowym o planowanym
terminie przeprowadzenia testów.

4.

Testy przeprowadzone będą dla wszystkich urządzeń oraz oprogramowania dostarczonych
przez Wykonawcę.

5.

Z przeprowadzonych testów sporządzony zostanie pisemny protokół, w którym strony
ujawnią wyniki przeprowadzonych testów oraz wskażą ewentualne nieprawidłowości w
działaniu urządzeń, sprzętu lub oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę w
wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszej umowie.

§5
Wynagrodzenie
1.

Wynagrodzenie za zrealizowanie kompletnego przedmiotu zamówienia wynosi: ……………
zł brutto (słownie: ….………………… złotych).

2.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i nie podlega podwyższeniu.

3.

Wynagrodzenie płatne będzie na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury wraz załączonym do niej bezusterkowym końcowym protokołem
odbioru końcowego podpisanym przez obie Strony niniejszej umowy.

4.

Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszt
ubezpieczenia dostaw, koszt transportu (w tym załadunku i rozładunku), przejazdów,
instalacji, konfiguracji i uruchomienia urządzeń i sprzętu, oprogramowania koniecznego dla
prawidłowego funkcjonowania urządzeń i sprzętu oraz licencji do tego oprogramowania,
serwisu realizowanego zgodnie z warunkami określonymi w OPZ, gwarancji realizowanej
zgodnie z warunkami określonymi w OPZ, zawarte są w wynagrodzeniu określonym w ust.
1. Ryzyko nieprzewidzenia wszystkich kosztów koniecznych dla należytej i terminowej
realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca, który winien wszelkie koszty
konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia uwzględnić w wynagrodzeniu określonym w
ust. 1.
§6
Kary umowne i odstąpienie od umowy

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w
terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia
Wykonawcy karą umowną w wysokości 2 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 1
niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w terminie obowiązków wynikających z
gwarancji lub rękojmi (opisanych w § 7 Umowy) Zamawiający będzie uprawniony do
obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia.
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3. Kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
4. Jeżeli suma kar umownych przekroczy 10% wartości kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, o
której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w
odpowiedniej części. W takim przypadku odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia, o którym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Kwoty wynikające z kar umownych zastrzeżonych na rzecz Zamawiającego podlegają
sumowaniu.
8.

W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy w terminie
określonym w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do żądania
zapłaty odsetek ustawowych.

9.

Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca
naruszy inne istotne warunki umowy, w szczególności jeżeli w czasie realizacji nn. Umowy
okaże się, że parametry techniczne i jakość dostarczonych urządzeń i sprzętu oraz
oprogramowania będą odbiegać od wymagań określonych przez Zamawiającego w OPZ.

10. Żadna ze Stron niniejszej umowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest
następstwem działania siły wyższej. W razie zaistnienia stanu niemożności realizacji niniejszej
umowy w wyniku działania siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i wskazać przewidywany okres przerwy w
wykonywaniu umowy. W sytuacji zaistnienia siły wyższej dopuszcza się możliwość
przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1.
11. Bez wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie zgody Zamawiającego, Wykonawca nie
może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej wobec Zamawiającego z
wykonania niniejszej umowy.

§7
Gwarancja, rękojmia za wady
1.

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu
gwarancji udzielonych Wykonawcy przez producentów urządzeń, sprzętu i oprogramowania,
wydając w tym celu Zamawiającemu odpowiednie dokumenty i gwarancje najpóźniej w
chwili bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

2.

Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, zgodnie ze
szczegółowymi wymaganiami określonymi w OPZ, licząc od daty sporządzenia
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bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (gwarancja jakości
Wykonawcy).
3.

O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę nie
później niż w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, zawiadamiając Wykonawcę o wadzie i
wyznaczając termin jej usunięcia.

4.

Roszczenia z tytułu gwarancji jakości mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie
okresu gwarancji jakości, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o
istnieniu wady.

5.

Gwarancja musi być świadczona przez producenta urządzeń, sprzętu, oprogramowania lub
autoryzowany przez niego serwis lub osoby, na koszt Wykonawcy w miejscu zainstalowania
sprzętu i urządzeń, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe, to wszelkie działania organizacyjne
i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

6.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru końcowego przez
Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu
obowiązywania gwarancji.

7.

Na czas naprawy Wykonawca dostarczy sprzęt zapasowy o parametrach identycznych jak
w ofercie.

8.

Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy.

9.

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował obowiązków wynikających z
gwarancji, rękojmi, serwisu, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na
podstawie niniejszej umowy na wypadek zwłoki lub opóźnienia Wykonawcy. Wykonawca
na podstawie niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do dokonania na koszt
Wykonawcy naprawy, o której mowa w zdaniu pierwszym. Koszt naprawy, o której mowa
w zdaniu pierwszym pokryty zostanie z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej
umowy, a w przypadku, gdy kwota ta nie wystarczy na zaspokojenie roszczeń
Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego,
termin zapłaty tych kosztów przez Wykonawcę wynosi 7 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy wezwania do zapłaty tych kosztów.

10.

Niezależnie od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy
dostarczonych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, zgodnie z
zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że Strony rozszerzają
odpowiedzialność Wykonawcy do 24 miesięcy rękojmi, licząc od dnia podpisania przez Strony
protokołu odbioru końcowego.
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§8
Prawa autorskie / licencje
1.

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca
zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego:
a)

całość autorskich praw majątkowych związanych wytworzonymi w czasie realizacji
niniejszej umowy dziełami (w tym oprogramowaniem), bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
(i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką
egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania dokumentacji
do pamięci komputera;
(ii) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których
utrwalono dzieło, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;
(iii) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w
punkcie (ii) – publicznego wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego
udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w
sieci Internet;

b)

wyłączne prawa do rozpowszechniania (w tym rozporządzania i korzystania) oraz
zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowań dokumentacji, a w
szczególności jej adaptacji lub przeróbek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentów
(elementów) dokumentacji w innych utworach;

c)

prawo do wykonywania zależnych praw autorskich w pełnym zakresie na wszystkich
polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.

2.

Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, przechodzą na
Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego przez Strony niniejszej
umowy.

3.

W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu
naruszenia ich praw autorskich w związku z korzystaniem przez Zamawiającego, zgodnie z
postanowieniami umowy z utworów, do których przeniesiono prawa autorskie zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną
odpowiedzialność, a także zaspokoić roszczenia osób trzecich, których prawa zostały
naruszone.

4.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie patentów, znaków
handlowych, marek lub innych dóbr chronionych zgodnie z przepisami polskiego prawa, zaś
w przypadku ich naruszenia jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia wszystkich
wyrządzonych szkód.

5.

Wykonawca uwalnia Zamawiającego i przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia i
żądania osób trzecich spowodowanych naruszeniem przez Wykonawcę praw własności
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intelektualnej, patentów, znaków firmowych, projektów przemysłowych, oprogramowania i
własności intelektualnej.
6.

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca
przenosi również na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego
licencje do korzystania z oprogramowania dostarczonego w ramach wykonania niniejszej
umowy bez ograniczeń ilościowych, czasowych i funkcjonalnych.

§9
Poufność / Tajemnica przedsiębiorstwa

1.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w związku z realizacją niniejszej mowy, zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej
wygaśnięciu. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności,
jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:
a)
w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się
Wykonawcy do ich ujawnienia;
b)

muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub
upoważnionych organów państwowych;

c)

muszą być ujawnione w celu wykonania niniejszej umowy, a Wykonawca uzyskał
zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

2.

Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawniać
jakiejkolwiek specyfikacji, schematu, rysunku, wzoru lub innej informacji dostarczonej przez
Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności
pozyskanych
przez
Zamawiającego
od przedsiębiorców
telekomunikacyjnych.
W przypadku, gdy informacje takie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, korzystają one
ponadto z ochrony przewidzianej przepisami tejże ustawy.

3.

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu
umowy mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

4.

Wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy pozostają
własnością Zamawiającego.

5.

Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków
zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich
pracowników, podwykonawców, doradców i inne podobne osoby, którym informacje mogą
być ujawnione w celu wykonania niniejszej umowy bez odrębnej zgody Zamawiającego.

6.

Obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji, których obowiązek ujawnienia
wynika z przepisów prawa, a także informacji ogólnodostępnych. Obowiązek poufności
trwa w czasie obowiązywania Umową, a także po jej ustaniu
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§ 10
Pozostałe postanowienia
1.

Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
kopię polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 120.000,00 zł (słownie: sto
dwadzieścia tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym przez cały okres realizacji umowy aż do dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego, a w okresie gwarancji ustanowionej zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy Wykonawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 40.000,00 zł (słownie:
czterdzieści tysięcy złotych) i przedstawiać kopię polisy dla każdej wznowionej umowy
ubezpieczenia bez odrębnego wezwania Zamawiającego w tym zakresie. Ryzyka objęte
ochroną ubezpieczeniową muszą obejmować co najmniej ochronę z tytułu szkód wynikłych z
prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.

2.

Wszelkie oświadczenia lub dokumenty w formie pisemnej powinny być przesyłane na adres:
a)

dla Zamawiającego – [...],

b)

dla Wykonawcy – [...].

Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie adresu dla doręczeń pod
rygorem uznania pisma skierowanego na ostatnio podany adres za skutecznie doręczone.
3.

Zamawiający uprawniony jest do bieżącej kontroli stanu zaawansowania realizacji
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. W tym celu Zamawiający może żądać złożenia
przez Wykonawcę wyjaśnień w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia złożenia wniosku o
wyjaśnienie przez Zamawiającego.

§ 11
Wykonawcy wspólnie realizujący umowę
1.

Postanowienia niniejszej umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ją realizujących w ramach konsorcjum.

2.

Najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawcy wspólnie realizujący niniejszą
umowę przedstawią oryginał umowy regulującej ich współpracę, a kopia tej umowy stanie się
załącznikiem do niniejszej umowy.

3.

Wykonawcy wspólnie realizujący umowę odpowiadają wobec Zamawiającego solidarnie za
należyte i terminowe wykonanie niniejszej umowy.

4.

Wykonawcy wspólnie realizujący umowę wyznaczają spośród siebie Lidera upoważnionego
do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawców realizujących
wspólnie umowę. Pojęcie „Lider” oznacza pełnomocnika w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od
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Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców
wspólnie realizujących niniejsza Umowę.
5.

Liderem, o którym mowa w ust. 4 jest […]. W przypadku zmiany umowy pomiędzy
Wykonawcami wspólnie realizującymi Umowę i wyznaczeniu innego Wykonawcy na Lidera,
dopuszcza się zmianę umowy w tym zakresie.

6.

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o wszystkich podwykonawcach
realizujących nn. Umowę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie jego
podwykonawców oraz za działanie innych osób, za których działanie ponosi
odpowiedzialność, jak za własne działanie.

§ 12
Zmiany sposobu realizacji umowy
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych, technologicznych i organizacyjnych w
realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy wystąpi:
1)

niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub
urządzeń,

2)

pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji zamówienia lub późniejszych kosztów eksploatacji,

3)

pojawienie się nowszej technologii wykonania zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie
czasu realizacji zamówienia, bądź kosztów eksploatacji,

4)

konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zamiany przepisów prawa,

5)

konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Projektu.

§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.

Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu zabezpieczenie
należytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie
wraz z podatkiem VAT.

2.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę.

3.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
najpóźniej w dniu podpisania umowy.
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4.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.).

5.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca
może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, odnośnie treści gwarancji
lub poręczenia stosuje się odpowiednio postanowienia SIWZ dotyczące formy wniesienia
wadium w formie gwarancji lub poręczenia.

8.

Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, o
której mowa w zdaniu drugim zwrócona zostanie nie później niż w piętnastym dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14
Postanowienia końcowe
1.

W razie zaistnienia 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 tych
okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy zrealizowanej do dnia
odstąpienia przez Zamawiającego.

2.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie
terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiany takie wymagają aneksu w formie pisemnej pod
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rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony
umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz
wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy. Do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy może dojść jedynie wtedy, jeżeli wystąpią następujące czynniki
uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie takie jak wystąpienie siły
wyższej, która ma wpływ na realizację umowy.
3.

Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

4.

Wszelkie spory wynikłe na skutek realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy
pisemnej.

6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają w szczególności
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.

7.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

8.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

9.

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są:
a) SIWZ wraz z OPZ,
b) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
c) odpis z rejestru przedsiębiorców dla Zamawiającego i Wykonawcy lub pełnomocnictwa do
podpisania umowy,
d) kopia umowy konsorcjum Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (jeżeli nie
dotyczy należy przekreślić).

Zamawiający
____________________________

Wykonawca
________________________________
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