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Załącznik nr 6 do SIWZ 

     UMOWA NR …………………. 

zawarta w dniu ……...................2020 r.  w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

Szkołą Główną Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, NIP: 118-00-35-927, 

REGON: 000173410, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

a 

(firma, siedziba, adres) wpisanym/-ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………. Wydział Gospodarczy pod Nr KRS: …………….……, 

kapitał zakładowy w wysokości ………………….….. zł, wpłacony …………………….., NIP:…………………………, 

REGON:……………………,  

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

uprawnionym/-i do reprezentacji Spółki, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu  

z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której wydruk z dnia …. stanowi załącznik nr 

1 do Umowy, 

lub 

(imię, nazwisko), zam. (adres) ……..., PESEL……………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod 

firmą „…….”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej 

„CEIDG”, (adres) ……………………… , NIP: ………………..……., REGON: ……………………….., zgodnie z aktualnym 

wydrukiem z CEiDG, z dnia …….. stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy 

[wybrać w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą] 

lub 

(imię, nazwisko), zam. (adres)  ……..., PESEL……………., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod 

firmą „…………………..”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, 

zwanej dalej „CEIDG”, (adres) ……………………………., NIP: ………………..……., REGON: ……………………….., 

zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG, z dnia …….. stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, 

(imię, nazwisko), zam. (adres)  …………, PESEL……………., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod 

firmą „…………………..”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, 

zwanej dalej „CEIDG”, (adres) …………………………… , NIP: ………………..……., REGON: ……………………….., 

zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG z dnia …….., stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą …………………………..…………………………, 

(adres) ……………………….…………………..…., NIP: …………………………………, REGON: …………………………., 

zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG z dnia …….. oraz umową spółki cywilnej, stanowiącymi 

załącznik nr 1 do Umowy, 

[wybrać w przypadku, gdy Wykonawcą są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  

w formie spółki cywilnej] 

[w przypadku konsorcjum odpowiednio ze wskazaniem Lidera] 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”, 
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w związku z zawartą przez Zamawiającego ze Skarbem Państwa – Ministrem Spraw Wewnętrznych 

i Administracji umową dotacji z dnia 14 maja 2020 r. nr DSM-WWDW-0864-10/2020/UA na realizację 

projektu nr 215/2019/ADM2019/M (Moduł II na rok 2020) pn. „Regionalne Centra Szkolenia 

Ratowniczego – wsparcie systemu kształcenia OSP oraz zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie”, 

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 

PN 18/20, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej w dalszej części Umowy „ustawą Prawo zamówień 

publicznych”, o następującej treści: 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

O ile w Umowie jest mowa o: 

1) Odbiorcy – należy przez to rozumieć Narodowy Uniwersytet Obrony Cywilnej Ukrainy  

w Charkowie, Czerski Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla oraz 

Wyższą Szkołę Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia w Winnicy, 

zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-c Umowy; 

2) dniach bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych 

od pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 90, z późn. zm.). 

 

§ 2.  

Przedmiot Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć 3 komplety trenażerów  

do prowadzenia procesu szkolenia strażaków w postaci dwóch stanowisk do ćwiczeń, to jest 

komory rozgorzeniowej oraz zbiornika do symulacji wycieku gazu  

- po jednym komplecie do: 

1) Narodowego Uniwersytetu Obrony Cywilnej Ukrainy w Charkowie przy ul. Chernyshevska 94 

(61023 Charków);  

2) Czerskiego Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla  

przy ul. Onoprienko 8 (18034 Czerkasy); 

3) Wyższej Szkoły Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia  

przy ul. Generała Arabeya 7 (21020 Winnica) 

- zwanych dalej „trenażerem”, oraz przenieść na Zamawiającego własność urządzeń (rzeczy) 

będących Przedmiotem Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się rzeczy odebrać i zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie za ich wykonanie i dostawę. 

2. Przedmiot Umowy, określony w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1) dostawę, wyładunek, wniesienie, rozładunek, montaż trenażera wraz z dodatkowym 

wyposażeniem (nisko-gabarytowy sprzęt specjalistyczny dostarczony przez Zamawiającego,  

przewieziony do Odbiorców przez Wykonawcę w ramach transportu trenażera) w lokalizacji 

na terenie Ukrainy, wskazanej przez Zamawiającego; 

2) montaż trenażera na podłożu przygotowanym przez Odbiorcę; 

3) przeprowadzenie w miejscu docelowym szkolenia z obsługi trenażera wraz z instruktażem 

użytkowania. 

3. Trenażer powinien być wykonany z elementów fabrycznie nowych bądź wyprodukowanych  

w latach 2015–2020 o udokumentowanym pochodzeniu. 
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4. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania zobowiązuje się 

do pisemnego informowania go o postępach w pracach, ewentualnych problemach w realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca wyda Zamawiającemu trenażer w pełnym ukompletowaniu i z dodatkowym 

wyposażeniem, określonym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2  

do Umowy. 

6. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, jest wspófinansowany przez Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych ze środków Programu Polska Pomoc Rozwojowa oraz Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, i winien posiadać uzgodnione oznakowanie, zgodne z opisem 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

1) wykonania Przedmiotu Umowy przy użyciu własnych narzędzi i materiałów, zgodnie  

z polskimi normami, obowiązującymi przepisami prawa, z najwyższą zawodową starannością 

oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 

2) uzyskania wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, pozwoleń, a także wykonanie 

wszystkich innych czynności niewymienionych w treści Umowy, a niezbędnych do należytego 

zrealizowania Przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1-3 Umowy; 

3) zastosowania do wykonania Przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń dopuszczonych  

do obrotu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz dopuszczonych do powszechnego 

stosowania na terenie Unii Europejskiej wraz z aktualnymi deklaracjami zgodności; 

4) wykonanie Przedmiotu Umowy z udziałem wykwalifikowanego personelu, posiadającego 

odpowiednie uprawnienia jeśli są wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 3.  

Cena i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania całości Umowy wynosi łączną kwotę: 

………………zł brutto (słownie:…………………………..), w tym 23 % podatku VAT w kwocie …………..zł 

(słownie:…………………………) i ……………………….zł netto (słownie:………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy, jakie będzie ponosił Wykonawca. Wynagrodzenie zawiera ponadto koszty ubezpieczenia, 

opłaty celne i podatkowe [jeżeli dotyczy] oraz ewentualne upusty (rabaty) oferowane przez 

Wykonawcę, koszty wyprodukowania i cenę zakupu Przedmiotu Umowy u producenta, wszelkie 

marże i narzuty Wykonawcy oraz koszty transportu, montażu i ustawienia Przedmiotu Umowy  

w miejscach dostaw. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowo,  

na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu końcowego odbioru bez uwag, sporządzonego na podstawie protokołów 

odbioru bez uwag trenażerów i po przeprowadzonych szkoleniach, w terminie do 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Płatność 

zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze. Jeżeli 

konto podane na fakturze nie będzie zgodne z wykazem kont wskazanych przez Krajową 

Administrację Skarbową (KAS), Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na konto 

wskazane przez KAS. 

4. Faktura będzie wystawiona na:  

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
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ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

NIP: 118 00 35 927; REGON: 000173410. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jest uprawniony  

do wystawiania faktur VAT.  

6. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie obustronnie podpisany przez Wykonawcę 

i Zamawiającego protokół końcowy odbioru bez uwag, potwierdzający odbiór całości Przedmiotu 

Umowy.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość  

i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych  

podlegających doliczeniu do wynagrodzenia. 

8. Wynagrodzenie wynikające z faktury nieprawidłowo wystawionej nie zostanie przez 

Zamawiającego zapłacone do chwili dokonania korekty faktury. Termin płatności zostanie 

w takim przypadku wydłużony do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej korekty 

faktury.  

9.  Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

10.  Faktury można przesyłać w następujący sposób:  

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej - w tym przypadku, Strony ustalają, że:  

a) adresem poczty elektronicznej z którego Wykonawca będzie wysyłać e-faktury 

będzie:………………………….,  

b) adresem poczty elektronicznej Zamawiającego, na który będą trafiać e-faktury będzie: 

sgsp@sgsp.edu.pl.       

Przyjmuje się, że e-faktura została doręczona w momencie otrzymania przez Zamawiającego 

wiadomości e-mail z załączoną e-fakturą (wraz z załącznikiem, gdy to wymagane). Wykonawca 

wystawia i przesyła e-faktury w formacie plików PDF, w układzie: 1 mail = 1 faktura. 

Jeśli do  faktury załączone są załączniki, powinny one stanowić jej kolejne strony tak, by tworzyć 

jeden dokument utworzony w formacie pdf;  

2) Wykonawca ma prawo przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych  

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostępnej na stronie 

internetowej www.efaktura.gov.pl, a Zamawiający ma obowiązek odbierania od Wykonawcy 

tych faktur za pośrednictwem tej platformy. Faktura winna zawierać informacje dotyczące 

odbiorcy płatności, wskazanie numeru Umowy, jak również inne elementy jeśli są niezbędne  

ze względu na specyfikę zamówień publicznych. Odpowiednie zastosowanie mają: ustawa  

o podatku od towarów i  usług z dnia  11 marca 2004 r. (Dz. U. z  2020 r. poz. 106, z późn. zm.) 

oraz ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191, z późn. zm.).   

11.  Wykonawca oświadcza, że będzie przesyłał faktury w sposób określony w ust. 10 pkt 1/2. 

[niewłaściwe wykreślić] 

12.  W przypadku, gdy Umowa wykonywana była z udziałem podwykonawców, Wykonawca  

do wystawionej przez siebie faktury VAT obowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonanie 

prac, objętych zaakceptowaną przez Zamawiającego umową wraz z dokumentami, z których wynika 

uprawnienie do reprezentowania odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub 

inne dowody, że otrzymali oni należne mu z tego tytułu wynagrodzenie oraz, że wszelkie ich 
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roszczenia wobec Wykonawcy z tytułu wykonanych części Umowy zostały zaspokojone. 

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności Wykonawcy do momentu 

przedstawienia dowodu wpłaty, potwierdzającego uregulowanie wszystkich bieżących należności, 

przysługujących podwykonawcy zamówienia. Za okres wstrzymania płatności Wykonawcy  

nie przysługują odsetki. 

14.  W przypadku, gdy została zawarta umowa o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany  

jest do dokonania we własnym zakresie wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem  

§ 9 ust. 12. 

15.  W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  

za wykonane usługi, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną  

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

16.  Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 15, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  

bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje  

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

lub złożenia do depozytu sądowego, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20.  Za niedotrzymanie terminu płatności faktury VAT Wykonawca może naliczyć odsetki  

za opóźnienie. 

§ 4. 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach:  

1) dostawa trenażera wraz z dokonaniem odbioru faktycznego i techniczno-jakościowego 

nastąpi nie później niż do dnia: 

a) 31 października 2020 r. do Narodowego Uniwersytetu obrony Cywilnej Ukrainy  

w Charkowie, ul. Bavarskaya 7, 61039 Charków, Ukraina, 

b) 15 listopada 2020 r. do Czerskiego Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego  

im. Bohaterów Czarnobyla, ul. Onoprienko 8, 18034 Czerkasy, Ukraina, 

c) 30 listopada 2020 r. do Wyższej Szkoły Zawodowej Lwowskiego Państwowego 

Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia w Winnicy, ul. Generała Arabeya 7, 21020 Winnica; 

2) Wykonawca lub jego przedstawiciele przeprowadzą szkolenie z obsługi stanowisk  
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wraz z instruktażem użytkowania w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odbioru 

faktycznego i techniczno-jakościowego trenażera zgodnie z § 5 ust. 7.  

2. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu w sprawach organizacyjnych, dotyczących realizacji 

Umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………, adres poczty elektronicznej: …………………………  

tel.  …………………… 

3. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy ze strony Zamawiającego jest:  

1)  ………………… – koordynator projektu, odpowiedzialny za odbiór należytego wykonania Umowy, 

adres poczty elektronicznej: ………………, tel………………….;  

2) ……………….. – pracownik obsługi administracyjnej projektu, odpowiedzialny za formalności 

związane z wykonaniem Umowy, w szczególności terminowe przygotowanie projektu aneksu 

do Umowy, projektu protokołu odbioru, współpracę wewnętrzną z odpowiednimi jednostkami 

organizacyjnymi SGSP, adres poczty elektronicznej: ……………………., tel. ………………………….. 

 

§ 5. 

Odbiór Przedmiotu Umowy oraz szkolenie 

1. Wykonawca nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem odbioru trenażera przedstawi 

Zamawiającemu niebudzący wątpliwości dowód, że materiały użyte do jego produkcji spełniają 

kryteria określone w § 2 ust. 3. W razie wątpliwości Zamawiający może żądać także dostarczenia 

zamówienia, złożonego przez Wykonawcę w celu nabycia materiałów, a Wykonawca zobowiązuje 

się dostarczyć taki dokument.  

2. Odbiór Przedmiotu Umowy odbędzie się w trzech etapach:  

1) etap I – odbiór faktyczny i techniczno-jakościowy trenażerów, we wskazanych lokalizacjach 

Odbiorców, w terminach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-c; 

2) etap II – przeprowadzenie szkolenia z obsługi stanowisk wraz z instruktażem użytkowania  

w lokalizacji Odbiorców w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odbioru faktycznego  

i techniczno-jakościowego każdego trenażera; 

3) etap III – odbiór końcowy całości Przedmiotu Umowy. 

3. Odbioru faktycznego i techniczno-jakościowego stanowisk dokona komisja przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w składzie do 4 osób w obecności Odbiorcy. Wykonawca zawiadomi 

pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru  

techniczno-jakościowego przedmiotu Umowy z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem. 

Zamawiający dopuszcza zawiadomienie Zamawiającego faksem na nr 22 833-07-24 lub pocztą 

elektroniczną na adres: sgsp@sgsp.edu.pl. 

4. Protokoły odbioru faktycznego i techniczno-jakościowego stanowisk zostaną sporządzone  

w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym egzemplarzu  

dla Zamawiającego i Wykonawcy oraz Odbiorcy oraz zostaną podpisane przez Strony. Wykonawca 

jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie odbiorów. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru trenażera wad lub usterek, Wykonawca zobowiązuje 

się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany Przedmiotu Umowy lub elementów Przedmiotu 

Umowy na wolne od wad lub usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół  

o stwierdzonych wadach lub usterkach w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu  

dla Zamawiającego, Wykonawcy i Odbiorcy oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli Stron. 

Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od Umowy. 
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6. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie niezwłocznie usunąć wad lub usterek, o których 

mowa w ust. 5, odbiór zostaje przerwany. Po usunięciu wad lub usterek, dalszy tok postępowania 

jest zgodny z ust. 3. W przypadku dalszych wad lub usterek strony uczestniczące w odbiorze ustalą 

termin usunięcia dalszych wad lub usterek, a w braku porozumienia wiążący termin dla Wykonawcy  

ustali Zamawiający z uwzględnieniem czasu niezbędnego do usunięcia wad lub usterek.  

7. Wykonawca lub jego przedstawiciele przeprowadzą szkolenie z obsługi stanowisk  

wraz z instruktażem użytkowania, dla przedstawicieli Odbiorcy (dla minimum 4 osób). Szkolenie 

odbędzie się w uzgodnionym wcześniej terminie we wskazanej lokalizacji przez Zamawiającego  

w uzgodnieniu z Odbiorcą, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty odbioru faktycznego i techniczno-

jakościowego trenażera. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób 

przeszkolonych, zostanie sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu  

dla Zamawiającego, Odbiorcy i Wykonawcy. 

 

§ 6. 

Dokumentacja  

Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu i Odbiorcy w dniu odbioru faktycznego  

i techniczno-jakościowego trenażera: 

1) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim - 2 komplety; 

2) kartę gwarancyjną w języku polskim z zapisami zgodnymi z postanowieniami Umowy; 

3) wykaz dostarczonego sprzętu, stanowiącego wyposażenie Przedmiotu Umowy; 

4) atesty i certyfikaty na materiały użyte do produkcji i wyposażenia trenażera [jeżeli dotyczy]; 

5) deklaracje zgodności trenażera – wyrób końcowy [jeżeli dotyczy]; 

6) atesty i certyfikaty na sprzęt stanowiący wyposażenie trenażera; 

7) książki przeglądów serwisowych trenażera z wyposażeniem; 

8) dodatkowe wyposażenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1. 

 

§ 7. 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiającemu, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od Umowy, przysługuje umowne 

prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w tym na etapie projektowania,  

w przypadku:  

1) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy 

i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na podjęcie jego 

wykonania; 

2) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny 

z Umową, lub zastosowania rozwiązań sprzecznych z otrzymanymi od Zamawiającego 

założeniami i dokonanymi z nim uzgodnieniami, po bezskutecznym upływie terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu 

wykonywania przedmiotu Umowy;  

3) opóźnienia terminu wykonania któregokolwiek z etapów o okres dłuższy niż 14 dni, powstałego 

z  przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić pod rygorem nieważności  

na piśmie i zawierać uzasadnienie. 
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3. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac, 

zwrotu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, chyba, że Zamawiający zwolni Wykonawcę 

z  tego obowiązku. 

4. W razie odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

w  szczególności określonych w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie najpóźniej 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach je uzasadniających, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i  zawierać 

uzasadnienie. Oświadczenie woli jest skuteczne, gdy dotarło do  adresata w taki sposób, że mógł 

się z nim zapoznać, poprzez: 

1)  wydanie pisma z takim oświadczeniem do rąk adresata; 

2) za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub bez potwierdzenia odbioru, 

gdy upłynęło 14 dni od próby pierwszego doręczenia listu poleconego przez operatora 

pocztowego; 

3) w formie pisma złożonego w siedzibie adresata za pokwitowaniem lub bez pokwitowania 

w  przypadku odmowy odbioru tego pisma.  

Za datę odstąpienia od Umowy Strony przyjmują dzień wydania pisma, o którym mowa w pkt 1, 

potwierdzenia odbioru lub następny po upływie 14 dni od próby pierwszego doręczenia, o którym 

mowa w pkt 2 lub pokwitowania lub odmowy pokwitowania, o których mowa w pkt 3. 

6. Wykonawca obowiązany jest w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić przy 

udziale przedstawiciela Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego  

do chwili odstąpienia od Umowy Przedmiotu Umowy. 

 

§ 8. 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na oferowany Przedmiot Umowy na okres ……… 

miesięcy [jak w SIWZ/ofercie]. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania  

przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru bez uwag. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie 14 dni roboczych  

od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  

na adres:…………………………………………., faksu nr ………….., wad i usterek w Przedmiocie Umowy, usunie 

wady i usterki. W przypadku, gdy naprawa okaże się niemożliwa, Wykonawca dokona wymiany na 

nowe, elementy wolne od wad i usterek.  

3. Warunki serwisu gwarancyjnego: 

1) czas reakcji, rozumiany jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do real izacji, przekazane 

Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres:………………………………………….;  

nie dłuższy niż 24 godziny od momentu zgłoszenia stwierdzonej wady lub usterki;  

2) czas skutecznej naprawy: nie dłuższy niż 14 dni liczonych od momentu zgłoszenia wady  

lub usterki; 

3) w przypadku trzykrotnej usterki lub wady Przedmiotu Umowy lub gdy łączny czas napraw 

przekroczy okres dwóch miesięcy Wykonawca zobowiązany jest do wymiany trenażera  

na nowy, wolny od wad i usterek, w terminie 30 dni, licząc od dnia zgłoszenia wady lub 

usterki. 

4. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy, to jest o czas liczony  

od dnia zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady i usterki przez 

Wykonawcę. 
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5. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je  w sposób 

nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad i usterek w drodze naprawy  

na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu  

na podstawie Umowy. 

6. Powyższe regulacje nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego trenażera, a także za wszelkie 

szkody, powstałe w wyniku eksploatacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, w tym  

w szczególności szkody powstałe w związku z użytkowaniem dostarczonego przez Wykonawcę 

wadliwego trenażera. 

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest, w przypadku: 

1) powstania szkody, o której mowa w ust. 7 – naprawienie na własny koszt i ryzyko w terminie  

14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia lub pokrycie kosztów 

naprawy, którą dokona serwis wskazany przez Zamawiającego; 

2) otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o zaistnieniu wad lub usterek  lub wyrządzeniu szkód 

– bezzwłocznego potwierdzenia otrzymania zgłoszenia Zamawiającemu drogą elektroniczną  

pod adresem:……………………………………………….…….. 

-  określone wyżej terminy mogą ulec wydłużeniu w przypadku wyrażenia na to pisemnej zgody 

przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca udziela rękojmi na okres ……….. miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru bez uwag. 

§ 9. 

Podwykonawstwo 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza/powierza 

podwykonawcy(om) wykonanie następującej części Przedmiotu Umowy: 

…………………..…………………………………………………  

2. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy lub podwykonawcom  

nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych 

postanowieniami Umowy. 

3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu,  

że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 

podwykonawców. 

4. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany 

jest do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. 

5. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy, w miejscu podlegającym bezpośredniemu 

nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie zamówienie. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców na zasadzie ryzyka. Nie dotyczy 

to kar umownych za opóźnienie w wykonaniu Umowy, gdy Wykonawca dołożył należytej 

staranności w wykonaniu Umowy i niedotrzymanie terminów Umowy nie było przez niego 

zawinione. 
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7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia, następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 

25 a ust. 1 w zw. z art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

10.  Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

11.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

12.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Przedmiotu Umowy. 

13.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo. 

14.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

15.  Wynagrodzenie, przysługujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo. 

16.  Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz o wysokości kwot im zapłaconych  

za wykonanie prac, objętych przedłożoną Zamawiającemu umową o podwykonawstwo. 

17.  Konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto 

Umowy, określonej w § 3 ust. 1, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w terminie 

15 dni od zaistnienia jednej z tych okoliczności. 

18.  Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy danemu podwykonawcy nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za całość Przedmiotu Umowy. 

 

§ 10. 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojxga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojxga
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1) 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w dostawie 

trenażera lub montażu lub szkolenia wobec terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, 

jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

2) 20% odpowiedniego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za odstąpienie  

od wykonania części Umowy przez Stronę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

3) 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za odstąpienie od wykonania 

całości Umowy przez Stronę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Jeżeli zwłoka w realizacji Przedmiotu Umowy lub jego jakiejkolwiek części dla której zastrzeżono  

w Umowie termin wykonania przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy  

w części jeszcze niewykonanej, na warunkach określonych Umową, ze skutkiem na przyszłość  

od dnia złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. W takim przypadku Zamawiający  

nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku  

z Umową, w stosunku do części niewykonanej. 

3. Odstąpienie od Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej oświadczenia 

złożonego drugiej Stronie i przysługiwać będzie Zamawiającemu w każdym czasie, po upływie 

terminu wskazanego w ust. 2. 

4. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć  

20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody  

oraz prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Niezależnie od przypadku, o którym mowa w ust. 2, oraz w § 7 ust. 1 pkt 1-3 Umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach, o których mowa w art. 

145 i 145a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

7. Kary umowne mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. Jeżeli to samo zdarzenie daje 

podstawę  

do naliczenia kilku kar umownych, wszystkie kary umowne będą sumowane oraz naliczane przez 

cały okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na prawo 

dochodzenia zapłaty kar umownych przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych i należności z wynagrodzenia 

Wykonawcy. Potrącenia można dokonać również wówczas, gdy tylko wierzytelność potrącającego 

jest wymagalna.  

9.  Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z Umowy.  

 

§ 11. 

Zmiana adresu i skuteczność powiadomień 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu  

i oświadczają, że ich aktualne adresy dla korespondencji są następujące: 

1) Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa; 

2) Wykonawca: …………………………….. 

2. Korespondencja będzie traktowana za doręczoną prawidłowo w przypadku, gdy druga Strona 

Umowy nie poinformowała o zmianie danych do korespondencji lub korespondencja przesłana 

przez Stronę zostanie zwrócona z adnotacją operatora pocztowego o braku możliwości doręczenia 

przesyłki „adresat przeprowadził się”, „nie podjęto w terminie”, „adresat nieznany”. 
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3. Jeżeli Strona odmawia przyjęcia korespondencji, uznaje się, że została doręczona w dniu złożenia 

oświadczenia o odmowie jego przyjęcia przez Stronę.  

4. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego 

statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, a także 

o każdej zmianie adresu i siedziby. 

§ 12. 

Klauzula poufności 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi wszystkich 

informacji i wiadomości, powziętych w związku z realizacją przedmiotu Umowy, jak również  

do pozostawiania w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z tytułu wykonywania 

Umowy mógłby się zetknąć.  

2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych 

publicznie oraz informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy  

są uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdą osobę działającą na jego zlecenie o obowiązku 

zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1 i 2. 

 

§ 13. 

Obowiązujące prawo 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. 

2. Strony oświadczają, że znają i stosują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,  

w szczególności, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. U. UE.L. 2016.119.1, z późn. zm.), dalej „RODO”,  wdrożyły odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa i 

wolności osób, których dane dotyczą. 

3. Strony, jako administratorzy danych osobowych, zobowiązują się do zgodnego z zapisami RODO, 

gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych pracowników, 

współpracowników, funkcjonariuszy i pozostałych osób zatrudnionych drugiej Strony, w zakresie 

niezbędnym do realizacji Umowy, a także do wykonania obowiązków informacyjnych. W celu 

wykonania tych obowiązków przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże swoim pracownikom  

i współpracownikom informacje, określone w załączniku nr 4 do Umowy. 

4. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków, w tym wierzytelności, wynikających  

z Umowy, na rzecz osób trzecich,  wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. 

5. Zamawiający ma prawo przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy  

na stronę trzecią bez uprzedniej zgody Wykonawcy. Po przeniesieniu tych praw i obowiązków 

Zamawiający nie odpowiada wobec Wykonawcy za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie 

praw i obowiązków przez stronę trzecią. 

6. Zamawiający po odbiorze trenażera i szkolenia oraz zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy  

przeniesie swoje prawa i obowiązki w zakresie gwarancji i rękojmi na Odbiorcę,  

a Wykonawca wyraża na to nieodwołalną zgodę.  
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§ 14. 

Zmiany Umowy 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w trybie przewidzianym ustawą - Prawo zamówień 

publicznych, za zgodą Stron wyrażoną na piśmie w aneksie lub porozumieniu, pod rygorem 

nieważności. Zmiany obowiązują, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 tej ustawy, w zakresie: 

  1)  zmiany: firmy, nazwy, adresu, formy prawnej działania w wyniku sukcesji uniwersalnej; 

2)  zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy,  

po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, zmiany Stron w Umowie wynikających ze zmian 

organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego; 

3)  zmiany sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego 

wykonania Umowy; 

4)  okoliczności wynikających z działania siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, 

uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem niedopuszczalności 

zmiany, gdy wyklucza ją inne postanowienie Umowy, które to przyczyny każda ze Stron winna 

udokumentować; 

5)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych 

orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie,  

w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu 

prawnego lub faktycznego; 

6) innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu 

wykonania Umowy; 

7) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 

sposobu wykonania Umowy; 

8) zmiany producenta, dystrybutora lub gwaranta w przypadku jego upadłości lub likwidacji;  

9) nieistotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy; 

10)   zmian koniecznych związanych z wejściem w życie przepisów RODO; 

11) w zakresie wysokości kar umownych, należności Stron, po zawarciu ugody przez Strony, zgodnie 

z ustawą o finansach publicznych 

 - z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany Umowy w zakresie: osób 

wskazanych w § 4 ust. 2 i 3, numerów telefonów, adresów wskazanych w Umowie, zmiany rachunku 

bankowego Wykonawcy, zawiadamiając o tym niezwłocznie drugą Stronę w formie pisemnej  

pod rygorem nieważności. 

2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę lub nie, bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. 

3. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w przypadkach:  

1) przedłużenia terminu wykonania Umowy, w szczególności o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2,  

wskutek nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych, niezawinionych przez Wykonawcę, 

działania siły wyższej, przez co rozumieć należy wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które 

żadna ze Strony nie miała wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym  

w szczególności wojny, zamieszek, klęsk żywiołowych, epidemii oraz klęsk żywiołowych,  

co uniemożliwiło wykonanie Umowy w ustalonym terminie, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 

Wykonawcy nie ulegnie zmianie; 
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2) w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę pojawienia się na rynku lepszych rozwiązań 

technologicznych i materiałowych w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy i ofercie, której kopia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy, 

dopuszcza się zamianę na inne równoważne (tożsame pod względem funkcjonalnym), o nie 

gorszej jakości, oraz w granicach tej samej ceny jednostkowej, po uprzednim pisemnym 

zaakceptowaniu takiej zmiany przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia przyczyny zmiany 

Umowy obciąża Wykonawcę. 

4. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1 i 3 stanowią katalog zmian, 

na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie, bez podawania uzasadnienia odmowy. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, 

jak i przez Wykonawcę. 

5. Nie stanowi zmiany Umowy utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy 

do przyszłych czynności. W takim przypadku Strony stosują obowiązujące akty normatywne. 

6.  O zaistnieniu zmian Strony zawiadomią się nawzajem pisemnie, listem poleconym  

za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

 

§ 15. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  

zwane dalej „Zabezpieczeniem“, stanowiące .....% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, to jest  

w wysokości ........................ zł (słownie: ......................................./100).  

2. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia 

wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia jest Zamawiający.  

4. Koszty Zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie zachowało moc wiążącą w okresie 

wykonywania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na 

moc wiążącą Zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z Zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości ......… (słownie: .....…) PLN stanowiąca 100% Zabezpieczenia, zostanie zwrócona  

w terminie 30 dni od dnia odbioru szkolenia z obsługi stanowisk. 

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną  

lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,  

pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność  

na czas określony w Umowie.  

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminie, o którym mowa w ust. 6. 

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy  

na rachunek Wykonawcy. 
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10.  Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia, jeżeli jakakolwiek kwota należna 

Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 

wezwania do zapłaty. 

11.  Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca 

jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 

30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

12.  Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 11 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 

dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia  

z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

13.  Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia  

po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

14.  Ustanowienie zabezpieczenia nie ogranicza Zamawiającego w dochodzeniu od Wykonawcy 

roszczeń na zasadach ogólnych. 

§ 16. 

 Postanowienia końcowe 

1. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nieważność 

jakiejkolwiek części Umowy, pozostaje bez wpływu na ważność jej pozostałej części. W takim 

przypadku Strony zastąpią takie postanowienia ważnymi postanowieniami, wywołującymi taki sam 

skutek gospodarczy. 

2.  Każda ze Stron Umowy oświadcza, że jest prawidłowo umocowana do zawarcia Umowy. Załączone  

do Umowy wydruki z CEiDG/ KRS, pełnomocnictwa, poświadczają umocowanie osób 

reprezentujących Wykonawcę do zawarcia Umowy, wskazanych w komparycji Umowy, według 

stanu prawnego na dzień zawarcia Umowy. 

3.  Ewentualne spory na tle stosowania Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie,  

a gdy nie będzie to możliwe,  poddają je pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu, właściwemu 

dla siedziby Zamawiającego. 

4.  W przypadku zgłoszenia w stosunku do Zamawiającego przez osoby trzecie (w tym osoby 

skierowane przez Wykonawcę do realizacji Umowy) jakichkolwiek roszczeń z tytułu szkody 

poniesionej w związku z realizacją Umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawione 

na piśmie zobowiązuje się, niezależnie od działań podjętych w tym zakresie przez Zamawiającego, 

do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę 

Zamawiającego przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce 

Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego  

do wszelkich postępowań (w szczególności przed sądami lub właściwymi organami) toczących  

się przeciwko Zamawiającemu, a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie 

koszty, jakie poniesie on lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku  

z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym, chyba że podstawą zgłoszonych w stosunku 

do Zamawiającego roszczeń będzie zdarzenie, wywołane wyłącznie przez Zamawiającego z winy 

umyślnej. 

5. Strony zobowiązują się używać języka polskiego we wszelkiej komunikacji Stron, związanej  

z Umową. 

6.   Jeśli którakolwiek ze Stron Umowy przejdzie w części lub całości na własność lub pod kontrolę osób 
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trzecich, Umowa jest wiążąca, odpowiednio dla prawnych następców Wykonawcy  

i Zamawiającego. 

7.  Dostęp do danych osobowych osób Wykonawcy wykonujących prace objęte Umową będą mieli 

wyłącznie upoważnieni w ramach zakresu obowiązków i zadań pracownicy lub funkcjonariusze 

(strażacy) lub pozostałe osoby zatrudnione przez Zamawiającego. 

8.  Integralną część Umowy stanowią załączniki:  

1) Załącznik nr 1 - Informacja z KRS (wydruk)/pełnomocnictwo/wydruk z CEiDG Wykonawcy/ 

pełnomocnictwo [w zależności które dotyczy]; 

2) Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia; 

3) Załącznik nr 3 - Wzór protokołu odbioru; 

4) Załącznik nr 4 - Informacje; 

5) Załącznik nr 5 - Oferta przetargowa (kopia). 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

dla Stron. 

 

Zamawiający:                                                                                  Wykonawca: 

 

 

   


