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Załącznik nr 5 

ZP.Rb.09.2018 

 

UMOWA  

zawarta w dniu ………………. 2018 roku w Łodzi pomiędzy: 

Aqua Park Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-208 Łódź), przy Alei Unii Lubelskiej 4, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196146, NIP 727-26-16-658, REGON 473230469, kapitał 

zakładowy w wysokości 96.443.000,00 zł, reprezentowaną przez: 

………………………………….. 

zwanym dalej zwanym dalej  Zamawiającym 

a 

firmą …………………………….. z siedzibą w ………………………… przy ul. ………………………….., zarejestrowaną 

w Sądzie Rejonowym dla ……………………………. pod numerem KRS ………………………, z kapitałem zakładowym 

w kwocie …………………………… zł 

reprezentowaną przez:  

………………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą 

W wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), pod nazwą: „Modernizacja 

i rozbudowa monitoringu wizyjnego w obiekcie oraz na terenie zewnętrznym Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 

Łódź, al. Unii Lubelskiej 4”, została zawarta umowa o następującej treści: 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w obiekcie oraz na terenie 

zewnętrznym Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4. 

2. W zakres przedmiotu umowy wchodzą wszystkie czynności wskazane w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, w tym w szczególności: 

a) dostarczenie wymienionych w OPZ elementów monitoringu sieciowego takich jak kamery, urządzenia typu 

Sumator HDMI, rejestratory sieciowe, cyfrowe umożlwiające nagrywanie obrazu, dostarczenie 2 szt. urządzeń 

typu tablet 2w1, 6 szt. dysk twardy HDD 6TB każdy, zasilacze, telewizor LED 60 cali, telewizor LED 50 cali, 
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stacje robocze typu PC wraz z systemami operacyjnymi i programami antywirusowymi w ilości 2 szt., 

dedykowane okablowanie niskoprądowego i teletechniczne, 1 szt. rozdzielacza / przełącznika ręcznego USB 

4-portowego, myszy bezprzewodowej wraz z nadajnikiem; 

b) wykonanie modernizacji 15 istniejących punktów kamerowych na terenie zewnętrznym obiektu Aqua Park 

Łódź Sp. z o.o. oraz instalację 1 szt. nowego, zewnętrznego punktu kamerowego; 

c) montaż punktów kamerowych w ilości 28 szt. na parterze oraz w podbaseniu obiektu Aqua Park Łódź Sp. z 

o.o.; 

d) doprowadzenie zasilania oraz sygnału wizyjnego do każdego punktu kamerowego na zewnątrz obiektu, w 

obiekcie oraz w podbaseniu od pomieszczenia ochrony; 

e) Instalację i konfigurację nowo dostarczonych oraz funkcjonujących urządzeń, zgodnie  

z wytycznymi Zamawiającego; 

f) wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej - jeżeli Wykonawca podczas przeprowadzonej w ramach 

niniejszego postępowania przetargowego wizji lokalnej potwierdzi możliwość wykorzystania istniejącej 

infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej, to Zamawiający w przypadku braku zastrzeżeń, dopuści takie 

rozwiązanie;  

g) wykonanie niezbędnych prac ziemnych, montażowych oraz odtworzenia nawierzchni; 

h) montaż, uruchomienie i skonfigurowanie urządzenia typu sumator HDMI; 

i) dostarczenie kompletnego oprogramowania klienckiego wraz z niezbędnymi licencjami do zarządzania 

rejestratorami oraz kamerami za pomocą komputera, przeglądarki www oraz aplikacji Android. Zamawiający 

wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji najnowszej na dzień planowanego 

odbioru przedmiotu umowy. Oprogramowanie nie może być w wersji testowej. 

j) wykonanie kompletnej instalacji / system podglądu wszystkich rejestratorów (kamer analogowych oraz 

sieciowych megapikselowych) na telewizorach LED w Biurze Zarządu oraz w nowym pomieszczeniu 

technicznym. Funkcjonalność instalacji / systemu:. 

k) zainstalowanie, uruchomienie i konfigurację oprogramowania klienckiego na 2 szt. urządzeń typu tablet 2w1 

umożliwiającego podgląd zdalny zarządzanie wszystkimi zainstalowanymi w aquaparku rejestratorami IP oraz 

kamerami IP poprzez Internet. Możliwość przełączania się pomiędzy rejestratorami, kamerami IP, możliwość 

odtwarzania nagrań. 

l) zainstalowanie, uruchomienie i konfigurację oprogramowania klienckiego na 2 szt. urządzeń typu stacja 

robocza PC umożliwiającego podgląd zdalny zarządzanie wszystkimi zainstalowanymi w aquaparku 

rejestratorami IP oraz kamerami IP poprzez Internet. Możliwość przełączania się pomiędzy rejestratorami, 

kamerami IP, możliwość odtwarzania nagrań. 

m) wykonanie wymaganych prób, badań, czynności sprawdzających i pomiarów oraz potwierdzenie tych 

czynności stosownymi protokołami. 

n) włączenie nowego zestawu w istniejący system monitoringu oraz uruchomienie i zapewnienie kompatybilnej 

pracy z całym systemem obiektu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z:  

a) SIWZ wraz z załącznikami, 

b) ofertą Wykonawcy, 

 

stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż:  

a) jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy oraz posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do 

prawidłowej realizacji niniejszej umowy; 
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b) żadne okoliczności faktyczne oraz prawne nie stoją na przeszkodzie zawarciu umowy oraz jej 

prawidłowej realizacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest realizować niniejszą umowę we własnym zakresie lub przy udziale 

podwykonawców1. 

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć wpływ na realizację niniejszej umowy. 

§2 

Termin i warunki realizacji umowy 

 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku. 

2. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym w ciągu 3 dni od podpisania umowy i przedstawić 

harmonogram prac, z uwzględnienie czasu, w którym monitoring w Aqua Park Łódź Sp. z o.o. będzie 

wyłączony w całym obiekcie bądź jego częściach. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt techniczny nowego systemu monitoringu i przed przystąpieniem 

do realizacji prac uzyskać akceptację Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się 

dokonać zmian w projekcie technicznym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i uczciwością, najlepszą 

wiedzą oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego, z uwzględnieniem celu wykonania i przeznaczenia 

Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

przeciwpożarowych i przestrzegania wszelkich wewnętrznych regulaminów i zasad obowiązujących w miejscu 

prowadzenia prac. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji prac wszystkich warunków i wymogów 

wynikających z dokumentacji instalacyjnej sprzętu/urządzeń. Wszystkie roboty montażowe i instalacyjne muszą 

być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami państwowymi i branżowymi. Wszelkie awarie 

spowodowane przez Wykonawcę należy usunąć w trybie natychmiastowym i docelowo. W przypadku, gdy na 

pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie dokona napraw awarii, Zamawiający ma prawo do zlecenia 

naprawy w innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę potrącając należność za naprawę z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

7. Wykonawca powinien dokonać montażu kamer i sprzętu w uzgodnionych miejscach i w uzgodniony  

z Zamawiającym sposób. Konieczność jakichkolwiek zmian Wykonawca musi zgłosić Zamawiającemu, uzasadnić 

je przed rozpoczęciem prac i wykonać dopiero po akceptacji ze strony Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia wszelkich prac aby nie zostały zakłócone warunki 

funkcjonowania aquaparku oraz prowadzić prace w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca 

zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby nie zakłócić pracy działalności jakichkolwiek instalacji 

budynku, w tym elektrycznej, przeciwpożarowej, wentylacyjnej. 

9. Wykonawca zapewnia, że pracownicy Wykonawcy i inne osoby biorące udział w montażu urządzeń i wykonaniu 

instalacji mają stosowne kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności w prowadzeniu tego rodzaju prac. 

10. Wszelkie roszczenia osób trzecich jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

                                                 
1 Pozostawić właściwą opcję w zależności od oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie. 
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11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady dostarczonego sprzętu w tym wady i uszkodzenia powstałe  

w czasie transportu do miejsca instalacji. 

 

§ 3 

Odbiór Przedmiotu umowy 

 

1. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót prac 

instalacyjnych/montażowych, a także ich zintegrowania z istniejącymi urządzeniami dokonają upoważnieni 

przedstawiciele Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie protokół odbioru potwierdzający należyte 

wykonacie, podpisany przez obie strony Umowy. 

2.  W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych w zakresie dostaw, jak również  

w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy systemu monitoringu, Zamawiający podpisze protokół odbioru dopiero 

po dostarczeniu przez Wykonawcę usunięciu wszelkich nieprawidłowości oraz potwierdzeniu prawidłowej pracy 

systemu monitoringu. 

3. Zasady odbioru robót: 

a) odbiór robót polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania robót objętych Umową, w 

odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 

b) gdy całość robót instalacyjnych zostanie całkowicie ukończona i przejdzie z wynikiem pomyślnym próby 

końcowe przewidziane przepisami i Umową, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego. 

4. Podstawowym dokumentem dokonania odbioru robót jest protokół odbioru, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć Komisji Odbioru 

następujące dokumenty: 

a) dokumentację Powykonawczą, 

b) protokoły pomiarów elektrycznych, optycznych i innych,  

c) deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

d) instrukcje obsługi w języku polskim wraz oryginałami kart gwarancyjnych producentów dostarczonych 

urządzeń, 

e) kody źródłowe oprogramowania systemowego (wersja archiwalna – awaryjna) wraz z 1 egz. wydruku 

konfiguracji ustawień sieciowych i systemowych wszystkich urządzeń nowego systemu wizyjnego IP. 

Wykonawca zapewnia, iż dane i kody źródłowe, określone w niniejszym paragrafie będą wystarczające do 

samodzielnego korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania oraz jego dalszej zmiany.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże danych i kodów źródłowych, przyjmuje się, że jest to 

przyczyna uniemożliwiająca dokonanie przez Zamawiającego odbioru Przedmiotu Umowy 

 

§4 

Warunki gwarancji  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszelkie prace wykonane w ramach przedmiotu umowy na 

okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Wszystkie urządzenia zamontowane, 

dostarczone w ramach realizacji umowy muszą posiadać gwarancję producenta. 

2. Okres rękojmi na przedmiot umowy zostanie rozszerzony do dnia zakończenia okresu gwarancji. 

3. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji Wad, zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy 

termin na usunięcie wad, z zagrożeniem, że: 

a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie, 
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b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) 

usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad 

istotnych w terminie i dokonania stosownego potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy Niniejsza umowa jest 

dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie, faksem lub e-mailowo o stwierdzonej wadzie.  

5. Ze względu na szczególne znaczenie system monitoring wizyjnego wymaga się aby zgłoszenia serwisowe były 

przyjmowane w godzinach pracy aquaparku. Czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii do wykonania naprawy 

nie dłuższy niż ___ godzin.  

6. Dla dostarczonego sprzętu przez cały okres trwania gwarancji musi być zapewniona możliwość aktualizacji 

oprogramowania/firmware do najnowszej dostępnej wersji producenta i to w ramach otrzymanego przez 

Wykonawcę wynagrodzenia; 

7. Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności w celu usunięcia wad i usterek w terminie _______ godzin od 

momentu zgłoszenia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kontaktu telefonicznego, dotyczącego obsługi nowego systemu, 

w godzinach 6 – 18, od poniedziałku do piątku 

9. W ciągu okresu gwarancji Wykonawca minimum raz w roku wykona czyszczenie kloszy i obiektywów 

zamontowanych kamer podanych ww. przedmiocie zamówienia. Z czynności tej Wykonawca sporządza 

stosowny protokół potwierdzony przez Zamawiającego. 

10. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca dostarczył 

Zamawiającemu element wolny od wad lub w którym dokonał napraw, Zamawiający będzie uprawniony do 

przedłużenia okresu gwarancyjnego o okres równy okresowi, w którym z powodu wady nie mógł korzystać  

z takiego elementu. 

11. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu, Wykonawca zobowiązuje się wymienić 

go na nowy. 

12. Wybór reżimu ochrony (gwarancja lub rękojmia), z którego Zamawiający chce skorzystać, należy do 

Zamawiającego. 

§5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie z tytułu zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w §1, 

objętego zamówieniem, w wysokości …………………… zł (słownie: …………………………………………….) 

plus należny podatek VAT w wysokości ……………….. zł (słownie: ……………………………………………).  

2. Zapłata wynagrodzenia na podstawie niniejszej umowy, nastąpi na podstawie faktur VAT wystawianej przez 

Wykonawcę.  

3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, będzie podpisany bez uwag przez przedstawicieli obu 

stron, protokół odbioru, stwierdzający wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w §1 obejmuje wszystkie koszty, jakie Zamawiający 

poniesie z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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7. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy (w tym cesja 

wierzytelności) wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§6 

Licencje 

 

1. Licencje Wykonawca udziela Zamawiającemu niezbywalnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji 

na korzystanie z oprogramowania niezbędnego do korzystania z urządzeń dostarczonych w ramach 

Przedmiotu Umowy. 

2. Licencja obejmuje w szczególności prawo do korzystania z oprogramowania, o którym mowa  

w ust. 1 powyżej, w tym w szczególności dla potrzeb gospodarczych Zamawiającego, to jest: zwielokrotniania 

techniką cyfrową, tworzenia kopii zapasowej i przechowywania jej na serwerach Zamawiającego. 

3. Licencja upoważnia do nieodpłatnych zaktualizowanych wersji oprogramowania oraz do korzystania ze 

zaktualizowanych wersji oprogramowania w granicach określonych w niniejszej umowie. 

4. Zamawiający może upoważnić inne osoby/podmioty do korzystania z oprogramowania, o którym mowa w ust. 

1 powyżej, w granicach swojej licencji i przy zastrzeżeniu, że upoważnienie takie nie wiąże się ze zbyciem 

licencji. 

5. Wynagrodzenie za udzielenie niniejszej licencji zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa  

w § 5 ust. 1.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nad oprogramowaniem opieki serwisowej przez cały okres 

gwarancji w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

 

§7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach: 

1. w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości 

brutto wynagrodzenia opisanego w §5 ust. 1. 

2. niedotrzymanie terminów wykonania umowy wskazanych w §2 ust. 1 – w wysokości 0,2% wartości 

brutto wynagrodzenia opisanego w §5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

3. opóźnienie w wykonaniu napraw w okresie gwarancji i/lub rękojmi, w wysokości 0,2% wartości brutto 

wynagrodzenia, opisanego w §5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na wykonanie naprawy.  

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

§8 

Ubezpieczenie 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi i od odpowiedzialności cywilnej przy realizacji 

niniejszego przedmiotu zamówienia. 

2. Kopię polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 złotych Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio  

z wykonywaniem tych robót, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 

i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzoną działalnością. 

§9 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania 

części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni licząc od terminu 

wskazanego w §2 ust. 1 i bez uzasadnionych przyczyn bądź bez uzasadnionej przyczyny 

Wykonawca nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 5 dni pomimo 

pisemnego wezwania przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie od Umowy 

zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić 

dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin 

nie może być krótszy niż 5 dni. 

2) Wykonawca narusza warunki dostawy przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie terminu, 

jakości dostarczonych urządzeń, 

3) Wykonawca realizuje roboty instalacyjne, elektryczne i inne wchodzące w zakres przedmiotu umowy 

niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z naruszeniem zasad bhp i/lub niezgodnie z warunkami 

określonymi w umowie i/lub OPZ. 

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu 

dodatkowego, odpowiedniego terminu do wykonania czynności objętych umową. Zamawiający ma prawo 

wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni od dnia, w którym upłynął dodatkowy termin wyznaczony przez 

Zamawiającego do wykonania czynności objętych umową.  

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku uchybienia terminowi realizacji przedmiotu umowy 

wskazanemu w §2 ust. 1 bez uprzedniego wyznaczenia dodatkowego terminu dostawy całości przedmiotu 
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zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni liczonych 

od dnia następnego po upłynięciu terminu wskazanego w §2 ust. 1  w formie pisemnej. 

§10 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 

a) wprowadzenia przedmiotu zamówienia zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego 

parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie 

wyższym, niż określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana 

na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu, w którym dotychczasowy przedmiotu 

zamówienia zostanie wykreślony i zastąpiony zmodyfikowanym lub udoskonalonym. 

b) wycofania przedmiotu zamówienia z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie 

przedmiotu zamówienia zamiennego o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia 

objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż 

cena określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na 

pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy 

przedmiotu zamówienia wycofanego z produkcji i zastąpienie do zamiennym. 

c) zmiany terminu realizacji umowy, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę jednak nie dłużej niż 

o kolejne 90 dni roboczych w stosunku do wymaganego terminu realizacji zamówienia,  

d) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, które będą miały wpływ 

na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-4 następuje na uzasadniony (udokumentowany) wniosek Wykonawcy 

złożony przed upływem pierwotnego terminu realizacji przedmiotu umowy.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej (aneks) pod 

rygorem nieważności. 

§11 

Postanowienia końcowe 

1. W razie wystąpienia sporu związanego z realizacją niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać go 

na drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia każda ze stron może zwrócić się do sądu 

powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

3. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca 

powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie 

obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla 

Zamawiającego. 

  

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


