Załącznik nr 9B
UMOWA NR ………………………
( PROJEKT – zadanie 2 )
Zawarta dnia ............... w Lanckoronie pomiędzy Gminą Lanckorona z siedzibą w Lanckoronie
ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona, NIP: 551 115 82 42, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez :
Pana Tadeusza Łopatę - Wójt Gminy Lanckorona
przy kontrasygnacie:
Pani Barbara Miska - Skarbnik Gminy
a
.......................................... z siedzibą w ...........................NIP...………..REGON …….….zwanym
dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez
……………………………………
zwanymi w treści Umowy łącznie „Stronami”, a każda z nich osobna „Stroną”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie
„Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania (wraz z
licencją)” w ramach projektu pn. "Wiedza - najlepsza inwestycja w Gminie Lanckorona"
Zadanie 2 - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” - nr procedury:
ZOPO.271.1.2017, zawarta została Umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowych przedmiotów zgodnie ze złożoną
ofertą.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w zał. nr 2B - „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia dla zadania 2” będący załącznikiem do Umowy.
3. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które
na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie deklarowanych warunków realizacji
przedmiotu Umowy przedstawionych w ofercie.
5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny
od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, gotowy do użycia oraz będzie
spełniał wymogi postawione przez Zamawiającego wynikające ze specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
§2
Wartość Umowy
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu zamówienia formę wynagrodzenia ryczałtowego na
łączną kwotę brutto: ……………..zł. (słownie brutto: ………………………………… ) w tym
podatek od towarów i usług.
2. Wynagrodzenie zawiera w sobie wszelkie koszty Wykonawcy wynikające z realizacji
przedmiotu Umowy, w tym upusty, rabaty, cła, marże, koszty związane z transportem: załadunek,
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dowóz, wyładunek pod adres wskazany przez Zamawiającego i nie ulegnie zwiększeniu w okresie
jej obowiązywania.
3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu i warunków
Umowy sporządzony przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy.
4. Płatność za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, nastąpi w terminie
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
5. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu
bankowego.
6. Dane do faktury: nabywca: Gmina Lanckorona, 34-143 Lanckorona ul. Krakowska 8, NIP
551-11-58-242, Odbiorca: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, 34-143 Lanckorona, ul.
Krakowska 8, po dostarczeniu i po ich bezusterkowym odbiorze końcowym przez
Zamawiającego oraz po przedłożeniu oświadczeń Podwykonawców (jeżeli będą
ustanowieni), że otrzymali należne im wynagrodzenie.
§3
Termin realizacji Umowy
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie do …………. dni od daty
zawarcia Umowy ( zgodnie z ofertą).
§4
Warunki dostawy i odbioru
1. Wszystkie wymagane certyfikaty mają dotyczyć sprzętu w oferowanej konfiguracji.
2. Wykonawca dostarczy do każdego urządzenia wydrukowaną kartę gwarancyjną oraz instrukcje
w języku polskim – instalacji, użytkowania i obsługi (zwane dalej – „dokumentacją
użytkownika”).
3. Wykonawca dostarczy do każdego urządzenia kartę sprzętu zawierającą pełną listę
podzespołów, wyposażenia i oprogramowania wchodzącego w skład ukompletowania zestawu
sprzętu.
4. Wykonawca w karcie sprzętu poda: rodzaj, nazwę, producenta i pojemność wszystkich
informatycznych nośników danych.
5. Poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia będą oznakowane numeracją zgodnie z
pozycjami zamieszczonymi w załączniku nr 2B - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla
zadania 2”.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do Gminy Lanckorona, ul.
Krakowska 8, 34-143 Lanckorona, II piętro pk nr 17 lub pod inny adres wskazany przez
Zamawiającego, we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.00, tel.
33 876 35 16.
7. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru podpisany przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbioru dokonują członkowie Komisji odbioru
powołanej przez Zamawiającego.
8. O konkretnym dniu dostawy Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiającego z co
najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
9. Zamawiający w momencie odbioru przedmiotu Umowy dokonywać będzie jego oceny
jakościowej i ilościowej zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”.
10. W przypadku dostarczenia sprzętu niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający
zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia oraz żądania wymiany
wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad.
11. Wszystkie koszty związane z sytuacją, o której mowa w ust. 5 ponosi Wykonawca.
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§5
Zasady realizacji Umowy
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie, że dostarczony sprzęt i
licencje na oprogramowanie pochodzą z legalnego kanału dystrybucji producenta na rynek polski.
2. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt winien być tożsamy z wykazanym w ofercie.
3. Strony ustalają, możliwość zmiany modelu lub typu przedmiotu zamówienia po podpisaniu
Umowy, pod warunkiem wycofania z produkcji objętego Umową modelu lub typu i zastąpienie
ich nowocześniejszymi modelami o nie gorszych parametrach technicznych lub korzystniejszych
dla Zamawiającego, z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do Umowy.
4. Zamawiający wymaga udzielenia przekazania wszelkich kluczy licencyjnych wraz z
dostarczonym, sprzętem i oprogramowaniem.
§6
Współdziałanie Stron i organizacja prac
1. W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy Zamawiający i Wykonawca, wyznaczają, jako
swoich przedstawicieli odpowiednio:
1) ze Strony Zamawiającego – …………………………tel. ………………..e-mail……………….
2) ze Strony Wykonawcy –…………………………tel. …………………. e-mail……………….
2. Zmiana przedstawiciela ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga powiadomienia
drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez adresata pisma z danymi nowego
przedstawiciela.
3. Wykonawca może – w zakresie przedmiotu Umowy –zlecić podwykonawcy/om wskazaną w
ofercie część/zakres zamówienia.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować
z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.
5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub
zaniechanie.
§7
Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu
1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych wyrobach,
ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego,
jeżeli dostarczone wyroby:
1) stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej,
2) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają
właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie
niekompletnym.
2. O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu Umowy Zamawiający informuje Wykonawcę jak
najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień.
3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych wyrobów lub do
dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.
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4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast
wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet
gdyby ceny na takie wyroby uległy zmianie.
5. Na wyroby dostarczone na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udzieli gwarancji na
okres (zgodnie z ofertą) ………..miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez
przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego.
6. Strony ustalają , iż okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.
7. Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje w miejscu eksploatacji sprzętu lub w systemie door
to door, przy czym Zamawiający nie poniesie żadnych kosztów związanych z transportem.
8. Wykonawca gwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad
fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji
technicznej.
9. Zamawiający jest upoważniony do samodzielnego (prawidłowego) demontażu i montażu
informatycznych nośników danych pracujących w sprzęcie informatyki (dyski twarde) bez utraty
gwarancji na cały sprzęt.
10. Zamawiający jest upoważniony do samodzielnego (prawidłowego) demontażu i montażu kart
rozszerzeń w sprzęcie informatyki bez utraty gwarancji na cały sprzęt.
11. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu
gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił.
12. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych i prawnych w dostarczonych
wyrobach Wykonawca:
1) rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni licząc od daty jej otrzymania,
2) usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji:
a) usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na
własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia,
b) wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca eksploatacji sprzętu w terminie
określonym w pkt. 2).
3) przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad wyrobu objętego gwarancją
uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać,
4) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji,
5) poniesie odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi w miejscu ujawnienia
wady,
13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego listę wszystkich punktów
serwisowych wraz z danymi teleadresowymi (adres, nr telefonu, nr faxu, e-mail), w których ma
być realizowana naprawa.
14. Wykonawca, po zakończeniu okresu gwarancyjnego, przedstawi Zamawiającemu pisemną
informację o wszelkich wadach, ich przyczynach i sposobie usunięcia.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zdalnej diagnostyki sprzętu poprzez sieć
Internet. Wszystkie wymagane czynności diagnostyczne powinny być w takim przypadku
realizowane przez Wykonawcę lub serwis Producenta w miejscu zamontowania sprzętu.
§8
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do:
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1. Wykonania przedmiotu Umowy ze starannością przyjętą w obrocie profesjonalnym, oraz
aktualną wiedzą i kwalifikacjami;
2. Wyznaczenia personelu o liczebności i kompetencjach zapewniających terminową i zgodną z
wymaganiami jakościowymi realizację dostawy w umownym terminie;
3. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które w ocenie
Wykonawcy mogą mieć wpływ na realizację Umowy, w szczególności:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) wszczęciu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, w którym Wykonawca
uczestniczy jako dłużnik,
4) ogłoszeniu likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
5) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy.
§9
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą, co Strony rozumieją w szczególności jako:
1. Terminowe realizowanie przez Zamawiającego zadań, za które jest odpowiedzialny.
2. Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznościach, które w ocenie
Zamawiającego mogą mieć wpływ na realizację Umowy.
3. Udostępnianie Wykonawcy posiadanych informacji i danych dotyczących wykonania Umowy
w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Wykonawcę.
§ 10
Kary Umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne, które będą naliczane w następujących
okolicznościach i wysokościach:
1) z tytułu opóźnienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w realizacji przedmiotu
Umowy oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,02 %
wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) z tytułu opóźnienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w usunięciu wad (awarii) w
okresie gwarancyjnym w wysokości 0,02% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie awarii,
3) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy – karę w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym
mowa w § 2 ust. 1,
4) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę
w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1,
5) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto,
6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi lub projektu zmiany w wysokości 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto,
7) za nieprzedłożenie poświadczonej zgodności z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub zmiany, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto,
8) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia i kopii umów zawartych z pracownikami o
umowę o pracę w wysokości 5 zł (pięć złotych) za każdy dzień opóźnienia,
9) za dopuszczenie do wykonania pracy pracownika innego niż wskazanego w oświadczeniu
wykonawcy / podwykonawcy w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdy przypadek.
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2. Kary Umowne, o których mowa w ust. 1, mogą podlegać stosownemu łączeniu.
3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar Umownych, każda ze Stron może żądać
odszkodowania przenoszącego wartość kar Umownych na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar Umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża
zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego.
5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy
wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej.
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 %
całkowitej ceny oferowanej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. …………. zł. w
formie .............................................................................................
2. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia tj. kwotę …. zł w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu Umowy (tj. od podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia) i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, a pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia
tj. ….. zł pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. Zamawiający zwróci 30% wysokości zabezpieczenia w terminie do 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady.
§ 12
Zmiana Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku
wystąpienia „siły wyższej”, przy czym „siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i
poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące
niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. Wydarzenia takie mogą
obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz
oficjalne decyzje organów władzy.
2. Zmiana terminu realizacji umowy, określonego w § 3 może nastąpić w przypadku opóźnień
wynikających z działania podmiotów trzecich na które Wykonawca nie ma lub nie mógł mieć
wpływu.
3. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac przez Wykonawcę
w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone przez
Zamawiającego w formie pisemnej. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek
Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania prac na podstawie
okoliczności opisanych w ust. 2.
4. Strony ustalają, możliwość zmiany modelu lub typu przedmiotu zamówienia po podpisaniu
Umowy, pod warunkiem wycofania z produkcji objętego Umową modelu lub typu i zastąpienie
ich nowocześniejszymi modelami o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla
Zamawiającego.
5. Zmiana osób wymienionych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, pod warunkiem posiadania przez następców tych osób doświadczenia i uprawnień,
co najmniej równoważnych doświadczeniu i uprawnieniom wskazanym w warunkach udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w SIWZ. Zmiana osób może być
dokonana w przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z
powierzonych obowiązków lub gdy zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od wykonawcy np.: rezygnacji. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za
zgodą stron wyrażoną na piśmie.
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6. zmiana przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
7. zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą
umową lub w przypadku braku konieczności wykonywania części zamówienia,
8. zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki procentowej
podatku VAT;
9. Wykonawca może:
a/. powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej części do powierzenia Podwykonawcom,
b/. wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż w ofercie,
c/. wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
d/. zrezygnować z podwykonawstwa.
10. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron w
formie pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takich zmian.
§ 13
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili podpisania Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach, o których mowa w ust.1. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
zapłaty z tytułu zrealizowanej części Umowy.
3. Strony ustalają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tym, że:
1) nastąpi rozwiązanie lub otwarcie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
2) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga Strona narusza w
rażący sposób postanowienia Umowy.
5. Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w szczególności opóźnienie się Wykonawcy w
realizacji istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i nie wywiązanie się z nich w
ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego żądania ich wypełnienia.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy
Strona, której przysługuje prawo odstąpienia, powinna wezwać w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania, do zaniechania przez drugą Stronę rażących naruszeń postanowień Umowy
i usunięcia ewentualnych skutków tych naruszeń. W przypadku bezskutecznego upływu ww.
terminu Stronie przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie
14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem
nieważności.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek
wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia wykonanej pracy i
sprzętu.
8. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w
części dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań, chyba, że spełniona część świadczenia nie
będzie miała dla Strony odstępującej od Umowy znaczenia lub wartości ze względu na brak
możliwości osiągnięcia celu określonego w Umowie.
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9. Niezależnie od przypadków określonych powyżej Zamawiający może odstąpić od Umowy w
przypadku utraty środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację niniejszego
zamówienia w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o utracie środków, o których mowa.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
4. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
1) Oferta Wykonawcy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
2) SIWZ

-------------------------------------Zamawiający

-----------------------------------Wykonawca
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