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Załącznik nr 7 do SIWZ
(wzór umowy)
ZP.271.1.13.2020
UMOWA Nr ….. / 2020
zawarta w dniu …........................2020 r,
pomiędzy Gminą Brójce (Regon: 472057750; NIP: 7282700283) z siedzibą Urzędu Gminy 95-006
Brójce 39, reprezentowaną przez:
1. Radosława Wiktora Agaciaka - Wójta Gminy Brójce
przy kontrasygnacie Renaty Śliwińskiej - Skarbnika Gminy Brójce
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a........................................................................,
NIP …...................................., Regon …................................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
łącznie zwanych Stronami
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: „Fundusz
Sprawiedliwości - doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Brójce w sprzęt ratowniczy”.
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą sprzętu strażackiego i odzieży specjalnej dla
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Brójce.
3. Zadanie współfinansowane jest z środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości.
4. Zakres zamówienia polega na zakupie z dostawą sprzętu strażackiego i odzieży specjalnej dla
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Brójce w postaci:
1) Jeden zestaw łańcuchów KSV11 do ratownictwa technicznego.
2) 15 szt. ubrań specjalnych 3-częściowych.
3) Jeden zestaw poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem.
4) Kamera termowizyjna z walizką transportową – 1 szt.
5) Hełm strażacki – 12 szt., w tym:
5.1) Hełm do pełnej ochrony - 6 szt.
5.2) Hełm - 6 szt.
6) Rękawice specjalne – 14 par, w tym:
6.1) Rękawice specjalne 10 par.
6.2) Rękawice do ratownictwa technicznego 4 pary.
7) Agregat prądotwórczy – 1 szt.
8) Prądownica pianowa z pojemnikiem – 1 szt.
9) Motopompa szlamowa – 1 szt.
10) Przecinarka spalinowa – 1 szt.
11) Wentylator oddymiający – 1 szt.
12) Maszt oświetleniowy wolnostojący – 1 szt.
13) Zestaw medyczny PSP R1 – 1 szt.
14) Radiotelefon – 2 szt.
15) Dyski sygnalizacyjne – 1 komplet.
16) Buty specjalne strażackie – 2 pary.
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17) Aparat powietrzny – 2 komplety.
18) Sygnalizator bezruchu – 2 szt.
19) Kominiarka niepalna – 2 szt.
20) Tłumica teleskopowa metalowa – 4 szt.
21) Detektor prądu przemiennego – 1 szt.
22) Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dorosłych – 3 szt.
23) Szelki bezpieczeństwa – 2 szt.
24) Pachołek drogowy 50 cm – 12 szt.
25) Wąż tłoczny W75/20 – 3 szt.
26) Urządzenie uniwersalne CHULIGAN – 1 szt.
5. Szczegółowy zakres zamówienia i sposób realizacji określa opis przedmiotu zamówienia
stanowiący Część III SIWZ.
6. Zamawiający wskazuje, iż dostarczane przedmioty w ramach zamówienia muszą być fabrycznie
nowe, wolne od wad, wykonane przy użyciu bezpiecznych technologii.
7. Przedmiot zamówienia w ramach postępowania powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa
i higieny oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub atesty wymagane obowiązującymi przepisami
prawa. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty,
świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi określone obowiązującymi normami i przepisami
prawa. Dokumenty, potwierdzające ww. wymagania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć
wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. Przedmioty wskazane w zadaniu winny posiadać certyfikat
CNBOP (jeżeli są wymagane).
8. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39.
§ 2 Termin wykonania umowy
Termin wykonania dostawy będącej przedmiotem zamówienia to: do dnia 28 grudnia 2020 r.
§ 3 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami prawa.
2) protokolarnego przekazania przedmiotu umowy określonego §1 ust. 4 niniejszej umowy,
,3) uczestniczenia w czynnościach odbioru przedmiotowej dostawy, usunięcia stwierdzonych wad,
przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń,
4)
przekazania
Zamawiającemu
dokumentacji
dostarczonego
sprzętu
strażackiego
i odzieży specjalnej w formie pisemnej.
§ 4 Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności
ważnego przez cały okres realizacji zamówienia na kwotę minimum 60.000,00 zł brutto.
2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości
ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres.
3. W sytuacji nieprzedłużenia umowy lub niezawarcia nowej umowy ubezpieczenia na okres realizacji
zamówienia, Zamawiający będzie miał prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 5 Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy według zasad
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu
Cywilnego.
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2. Zgodnie z ofertą Wykonawca (Generalny Wykonawca) zamierza wykonać osobiście następujący
zakres dostaw lub usług: ……………………………………………………………………………….
3. Zgodnie z ofertą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy/Podwykonawcom następujący
zakres dostaw lub usług: …………………………………………………
§ 6 Wynagrodzenie
1. Wykonawca oświadcza, że:
a) szczegółowo przeanalizował opis przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz uzyskał przed złożeniem
oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczące zakresu dostaw i warunków realizacji umowy.
b) przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej prawidłowości i kompletności oraz
stawek i cen podanych w ofercie.
2. Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły na podstawie ceny z oferty
Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe.
4.
Ustalone
w
tej
formie
wynagrodzenie
Wykonawcy
wyraża
się
kwotą:
…………………………brutto,
(słownie
brutto
złotych:………………………),
tj.
……………….netto, (słownie netto złotych:………………………), podatek VAT …%.
5. Wykonawca nie może zbywać bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich wierzytelności
powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
6. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie umowy odbędzie się jedną fakturą.
7. Zamawiający zapłaci należność za fakturę w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia jej
Zamawiającemu (tj. od daty wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy Brójce) wraz ze
stosownymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie dostawy, o których mowa w §1 ust.7
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.
8. Za termin wykonania płatności będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swojej strony
jako odbiorcy.
10. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem rachunku, o którym mowa w ust. 7 i 8, i że
do rachunku tego prowadzony jest rachunek podzielonej płatności VAT.
11. Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru przedmiotu dostawy lub innych
wymaganych załączników spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
12. W przypadku wystawienia wadliwej faktury VAT za pośrednictwem platformy PEF, zgodnie
z ustawą 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), Zamawiający i Wykonawca zastrzega wystawienie korekty faktury za pośrednictwem
platformy PEF.
13. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek
praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę
wynagrodzenia.
14. W przypadku nieterminowych płatności na rzecz Wykonawcy, Zamawiający uiści ustawowe
odsetki za opóźnienie.
15. Wykonawca oświadcza, że jest* / nie jest* czynnym* / zwolnionym* podatnikiem podatku od
towarów i usług VAT, co potwierdza wydruk z Portalu Podatkowego podatki.gov.pl Ministerstwo
Finansów, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy, oraz zobowiązuje się do poinformowania
Zamawiającego o każdej zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury.
16. W przypadku zmiany stawek podatku VAT wartość tego podatku oraz wynagrodzenia brutto
zostaną naliczone i wypłacone Wykonawcy według właściwych stawek podatku VAT obowiązujących
w dniu wystawienia faktury VAT.
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17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przelewów metodą płatności podzielonej („split
payment”).
18. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy związany jest
z prowadzoną działalnością gospodarczą i znajduje się na „białej liście”- Wykazie podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do
rejestru VAT, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
19. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu
przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia zostanie wstrzymana
do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego
z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Ewentualnie do złożenia przedmiotu świadczenia pieniężnego do
depozytu sądowego, po uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcy za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy i udzieleniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7
dni do wskazania rachunku bankowego ujawnionego na liście, o której mowa w ust. 18.
20. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany
jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą
naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych lub żadne inne odsetki.
Uznaje się, że zapłata nie nastąpiła przez ten okres z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 8 Płatności Podwykonawców
1. Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury końcowej
Zamawiającemu, pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią
składową wystawionej faktury końcowej, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy.
2. Potwierdzenie o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:
a) zestawienie kwot, które są należne Podwykonawcy z faktury końcowej wystawionej przez
Wykonawcę,
b) wskazanie terminu, w jakim Wykonawca winien dokonać zapłaty Podwykonawcy,
c) wskazanie daty faktycznej zapłaty Podwykonawcy przez Wykonawcę. Za datę dokonania zapłaty
przyjmuje się dzień uznania rachunku Podwykonawcy.
3. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zatrzyma
z faktury końcowej Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy do czasu
otrzymania stosownego potwierdzenia.
4. Ustalenia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do umów Podwykonawców z kolejnymi
Podwykonawcami.
§ 9 Odbiór przedmiotu zamówienia
1. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru sprzętu strażackiego i odzieży
specjalnej objętych umową.
2. Zamawiający rozpocznie odbiór w terminie 3 dni od dnia powiadomienia o gotowości do odbioru
przedmiotu dostawy.
3. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru przedmiotu dostawy (w terminie określonym
w § 2 umowy) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) dokumentację dostarczonego sprzętu strażackiego i odzieży specjalnej w formie pisemnej,
2) aprobaty techniczne i atesty,
3) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności,
4) karty gwarancyjne na każde z urządzeń lub zbiorcze,
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4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca skompletował dokumentację odbiorową w segregator, który
winien być odpowiednio opisany oraz zawierać spis zawartości i numerację stron.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru dostawy będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Dokumentem
potwierdzającym usunięcie wad będzie protokół usunięcia wad i usterek, potwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiającego i wykonawcę.
8. Dokumentem potwierdzającym wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy, a także stanowiącym podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie protokół
komisyjnego odbioru całości przedmiotu umowy wraz z protokołem usunięcia wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy (jeżeli dotyczy).
9. Zamawiający w okresie gwarancyjnym jest uprawniony do organizowania przeglądów
gwarancyjnych przy udziale Wykonawcy.
10. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość, z zachowaniem
prawa do odszkodowań i kar umownych oraz gwarancji określonych umową.
§ 10 Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 2 w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,
d) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto,
e) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto,
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,
licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, po
uprzednim ich nałożeniu przez Zamawiającego w formie noty.
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§ 11 Gwarancja i rękojmia
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Okres gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi ………………. miesięcy na dostarczony
sprzęt strażacki i odzież specjalną, licząc od daty odbioru dostawy i usunięciu stwierdzonych przy
odbiorze wad.
3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.
4. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do zweryfikowania zgłoszenia Zamawiającego
w ciągu 3 dni roboczych od chwili jego otrzymania.
5. Wykonawca powinien na własny koszt usunąć wszelkie wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego w zawiadomieniu o wadach, albo w terminie ustalonym przez strony w protokole
przeglądu gwarancyjnego.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 5, Zamawiający może zlecić
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy.
7. W przypadku nie wywiązywania się z podjętych obowiązków Zamawiający zleci wykonanie
zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 12 Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający oprócz przypadków
opisanych w art. 144 ustawy przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony
niniejszej umowy.
2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na wykonanie dostawy. Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w umowie w przypadku wystąpienia
niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej umowy:
a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było
niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo
dochowania należytej staranności;
b) w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej,
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu do umowy.
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
6. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog
zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie
zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
§ 13
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od
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umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie przedłużył ważności ubezpieczenia OC lub nie zawarł nowej polisy ubezpieczenia
OC, o której mowa w par. 5 niniejszej Umowy w okresie realizacji zamówienia.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu dostawy lub odmawia
podpisania protokołu odbioru,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4) W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji dostawy w toku według stanu na dzień odstąpienia.
b) Wykonawca zabezpieczy przerwaną dostawę w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, która odstąpiła od umowy.
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych dostaw, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest dokonania odbioru dostaw przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za dostawy
które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
§ 14 OBOWIĄZKI STRON W ZWIĄZKU Z ZAISTNIENIEM WPŁYWU
OKOLICZNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM COVID-19 NA NALEŻYTE
WYKONANIE UMOWY.
1. Strony niniejszej umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił
lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa
w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie
niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub
kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 3
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do
sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
wykonania umowy;
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5 powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;
7) W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 1
pkt 1-5, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia
tych wykonawców.
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2. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie
tej umowy.
3. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1
i 2 powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, na
należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których
mowa w ust. 1 powyżej, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcą
dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną
zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa
w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, zamawiający,
w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4.
6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące
sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia,
z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie
mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.
7. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych
lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie
z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym
mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte
jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność
ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.
8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana
z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy,
w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić
wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres
wzajemnych świadczeń.
9. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część
zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy
przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust.
1, zmienionej zgodnie z ust. 4.
10. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą.
11. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych
z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierane są
pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
12. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego
w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni,
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zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust.1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych
jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania
tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
13. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego
w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg
terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa w ust. 12, nie rozpoczyna się,
a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić
nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako
ostatni.
14. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa
w okresie, o którym mowa w ust. 12, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia
z zabezpieczenia, o którym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed upływem
ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe
zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego.
15. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa
w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19.
16. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 12-15, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów.
§ 15
1. Uważa się, że żadna ze stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień Umowy z tytułu
niewykonania swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają okoliczności
siły wyższej, które powstały po dacie powiadomienia o wygraniu przetargu lub po dacie od której
Umowa obowiązuje.
2. Wyrażenie „siła wyższa” oznacza w niniejszej Umowie takie działania jak: wojna, atak
terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie,
wybuchy i tym podobne zdarzenia, na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają lub
uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego
realizacji i których nie da się uniknąć, nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranności.
3. W razie wystąpienia siły wyższej strony mogą rozwiązać umowę, bez stosowania kar
i odszkodowań w niej przewidzianych.
§ 16
1. Strony umowy będą przetwarzać dane osobowe, powierzone na podstawie niniejszej umowy
w związku z realizacją przedmiotu umowy.
2. Strony umowy oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO poprzez
zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Osoby przetwarzające przedmiotowe dane po stronie Zamawiającego i Wykonawcy posiadają
odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Strony umowy nie przekazują danych do państwa trzeciego, a jedynie mogą przekazywać instytucją
publicznym w celu rozliczeń finansowych, a także kontroli przestrzegania prawa powszechnie
obowiązującego.
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§ 17
1. Przy realizacji Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania Umowy, strony zobowiązane są do dążenia
do polubownego rozstrzygnięcia sądu. W przypadku wystąpienia na drogę sądową, sądem właściwym
miejscowo jest sąd siedziby Zamawiającego.
4. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 egz., 2 dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
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