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Załącznik Nr 4 do SIWZ „Wzór umowy ramowej” 

Postępowanie Nr ZP /7/2016 

 

 

U M O W A  R A M O W A   Nr ..................................... 

„Informatyka” 

 

zawarta w dniu ………………. r. pomiędzy Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie,  

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” lub „Stroną”, 

którego reprezentuje: 

1. ……………………………….. – …………………………………… 

2. ………………………………. – …………………………………… 

 

Nr KRS: 0000098738 

NIP:  525 000 83 30 

REGON: 001024020 

a 

firmą / przedsiębiorcą: ……………………………………………………………………. 

ul. …………………………, …-…… …………., tel. …………….., fax. ………………….., 

e-mail: …………………………… 

zwaną w dalszej części „Wykonawcą” lub „Stroną”, należycie w tym celu reprezentowanym przez: 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

zarejestrowaną w: ........................................................... 

NIP:   …………………………….. 

REGON: …………………………….. 

PESEL: …………………………….. 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

§ 1. PREAMBUŁA 

Niniejsza umowa ramowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 – załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 

2015 r.), zwaną dalej „ustawą”, zgodnie z art. 39 w związku z art. 99 oraz z art. 100 ust. 1 i ust. 3 

pkt. 2 ustawy, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
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§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Rozstrzygnięcie, o którym jest mowa w § 1., dotyczyło postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pod nazwą „Zawarcie umowy ramowej na dostawy komputerów, 

sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencjonowanego 

oprogramowania systemowego, biurowego, specjalistycznego i użytkowego oraz 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów wg bieżących potrzeb Instytutu 

Chemii i Techniki Jądrowej przez okres trzech lat od daty zawarcia umowy ramowej”, a 

przyjęta przez Wykonawcę do wykonywania. 

2. Zamawiający, stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania dostawy dostosowane do potrzeb oraz działalności 

Zamawiającego, tj. dostawy: 

1) komputerów i sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych, tj.: 

a) komputerów i sprzętu komputerowego (Grupa 1A), w szczególności: 

komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i stacji dokowania, serwerów 

sprzętowych, monitorów do komputerów i serwerów, podzespołów komputerowych 

(np.: procesorów, płyt głównych, pamięci komputerowych, dysków twardych, 

napędów wewnętrznych, zasilaczy, kart sieciowych), klawiatur i myszy 

komputerowych, obudów, napędów zewnętrznych, czytników, kontrolerów, 

adapterów, głośników, ups-ów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów 

stacjonarnych i przenośnych, ploterów, kamer internetowych, projektorów, 

rzutników, ekranów wielkoformatowych, itp., 

b) akcesoriów komputerowych (Grupa 1B), w szczególności płyt cd/dvd/blu-ray, 

toreb i plecaków do komputerów przenośnych, podkładek pod mysz, 

baterii/akumulatorów, pendrivów, listew zasilających, ładowarek, kabli sygnałowych 

i zasilających, przedłużaczy, słuchawek, wskaźników, materiałów do konserwacji 

komputerów i sprzętu komputerowego, itp.; 

Komputery i sprzęt komputerowy oraz akcesoria komputerowe, muszą posiadać na 

indywidualnych opakowaniach logo producenta, nazwę (typ, symbol) wyrobu, numer 

katalogowy, opis zawartości. 

2) licencjonowanego oprogramowania systemowego, biurowego, specjalistycznego 

i użytkowego (Grupa 2), dla dostaw którego wymaga się aby Wykonawca posiadał 

uprawnienia do sprzedaży oprogramowania z licencją edukacyjną przynajmniej 

wydane przez MathWorks, Microsoft, Adobe, Origin, Statistica, Symantec, ESET 
oraz dostawy słowników języków obcych, subskrypcji automap, itp.;  

3) materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów (Grupa 3), które obejmować 

będą dostawę tonerów, tuszy, w szczególności tonerów zapewniających w 

wydrukach: 

a) monochromatycznych: strona A4 – 5% pokrycie zgodnie z normą ISO/IEC  19752, 

b) kolorowych: strona A4 – 20% pokrycie (po 5% na każdy kolor składowy: czarny, 

cyjan, magenta, żółty) zgodnie z normą ISO/IEC 19798, 

dla wydajności wskazanych przez producentów drukarek 

Materiały eksploatacyjne dla drukarek nowych, będą zamawiane w oryginale, fabrycznie 

nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania oraz nie 

mogą być regenerowane. Materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach 
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indywidualnych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, 

opis zawartości, informację o dacie produkcji lub dacie upływu gwarancji, a ich użycie 

nie może powodować utraty gwarancji dla danego urządzenia. 

 (dalej: „przedmiot umowy ramowej”).  

3. Realizacja bieżących zamówień w okresie obowiązywania umowy ramowej na dostawy 

wyrobów, o których mowa w ust. 2 przebiegać będzie w następujący sposób: 

1) Zamawiający w celu realizacji bieżących potrzeb w zakresie asortymentu, o którym 

mowa w ust. 2, będzie wysyłał do Wykonawcy niniejszej umowy ramowej e-mailem lub 

faksem: 

a) zaproszenie do składania ofert (dalej „zaproszenie”), zgodnie z zapisami ustawy 

dotyczącymi umowy ramowej i obowiązującej u Zamawiającego wewnętrznej 

procedury realizacji zamówienia publicznego dla zamówienia bieżącego o wartości 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 

pkt. 8 ustawy, 

b) zapytanie ofertowe (dalej „zapytanie”), zgodnie z zapisami ustawy i obowiązującej u 

Zamawiającego wewnętrznej procedury realizacji zamówień publicznych dla 

zamówień bieżących o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy; 

2) Wykonawcy w odpowiedzi na: 

a) zaproszenie zobowiązani będą do złożenia oferty w formie (np. pisemnej lub 

elektronicznej mailem lub faksem) w terminie określonym w zaproszeniu, 

b) zapytanie zobowiązani będą do złożenia oferty w formie (pisemnej lub 

elektronicznej mailem lub faksem) w terminie do 2 dni roboczych od jego wysłania; 

3) Wykonawca w odpowiedzi zaproszenie lub zapytanie może: 

a) złożyć ofertę cenową na cały zamawiany asortymenty, 

b) złożyć ofertę cenową na część zamawianego asortymentu, 

c) nie złożyć oferty cenowej, co zostanie uznane przez Zamawiającego, jako rezygnacja 

z udziału w bieżącym postępowaniu zamówienia publicznego objętego zaproszeniem 

lub zapytaniem; 

4) Oferowana cenowa netto dla każdego zamawianego wyrobu, złożona przez 

Wykonawcę musi być niższa co najmniej o opust, o którym jest mowa w Rozdziale 

XV SIWZ w ust. 2 oraz w ofercie Wykonawcy w ust. 1 (oferta w załączeniu), od 

jednostkowych cen katalogowych netto Wykonawcy, powszechnie udostępnionych 

przez niego: 

a) w sklepie internetowym, 

b) i/lub w broszurach informacyjnych, reklamowych, itp., 

c) i/lub w kalkulatorach cenowych umieszczonych na jego stronie internetowej, itp., 

tzn. ww. jednostkowe ceny katalogowe netto będą pomniejszone minimum o ww. 

stały opust (rabat) zaoferowany przez Wykonawcę, oddzielnie dla każdej grupy 

wyrobów, o której mowa w ust. 2 umowy ramowej. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca, po podpisaniu umowy ramowej, udostępnił Zamawiającemu link(i) do 

wyrobów prezentowanych powszechnie w jego sklepie internetowym. Zamawiający 
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wymaga również od Wykonawcy aby w oferowanych cenach zapewnił serwis 

gwarancyjny obejmujący usuwanie awarii i dostęp do wszelkich aplikacji oraz wszelką 

inną pomoc techniczną i wsparcie; 

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji zaoferowanych cen w stosunku do 

aktualnych cen rynkowych pod kątem zawyżania cen ofertowych i/lub powstania 

ewentualnej zmowy Wykonawców w sprawie cen ofertowych. W przypadku wykazania 

przez Zamawiającego na podstawie serwisów powszechnie dostępnych porównywarek 

internetowych, że powstały przesłanki wskazujące na zawyżanie cen ofertowych i/lub 

powstanie ewentualnej zmowy Wykonawców w tej kwestii, to Zamawiający może: 

a) powtórnie skierować do Wykonawcy zaproszenie lub zapytanie do złożenia ofert 

cenowych wykazując w nich ww. nieprawidłowości, 

b) nie wykonywać czynności, o której mowa w lit. a) i wówczas nie będzie takiej oferty 

cenowej lub ofert cenowych uwzględniać przy udzielaniu bieżącego zamówienia 

realizacyjnego, uznając ją(je) za odrzuconą(e); 

6) Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wysyłania zaproszeń lub zapytań do 

Wykonawcy w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca nie udzielił odpowiedzi w dwóch kolejnych postępowaniach o 

udzielenie bieżącego zamówienia realizacyjnego, o którym mowa w pkt. 8, 

b) Wykonawca trzykrotnie odmówi realizacji bieżących zamówień, o których mowa w 

pkt. 8, 

c) Wykonawca trzykrotnie odmówi realizacji bieżących zamówień, o których mowa w 

pkt. 8 po cenach, o których mowa w pkt. 4, 

d) Oferta cenowa Wykonawcy zostanie trzykrotnie uznana za odrzuconą z przyczyn, 

o których mowa w pkt. 5, 

e) Wykonawca wykona nienależycie co najmniej jedno bieżące zamówienie 

realizacyjne, o którym mowa w pkt. 8; 

7) Rezygnacja Zamawiającego z wysyłania zaproszeń lub zapytań do Wykonawcy w 

przypadkach określonych w pkt. 6 będzie równoznaczna z odstąpieniem od umowy 

ramowej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego z sankcjami przewidzianymi w 

umowie ramowej. Przedmiotowe rozwiązanie umowy ramowej przez Zamawiającego 

nie będzie powodować po stronie Wykonawcy powstania prawa do jakichkolwiek 

roszczeń odszkodowawczych; 

8) Zamawiający będzie udzielał bieżących zamówień realizacyjnych stosując następujące 

zasady, tj.: 

a) do udzielania bieżących zamówień realizacyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt.1 

lit. b), na dostawy o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy, stosowana będzie 

przez Zamawiającego wewnętrzna procedura zamówień publicznych, na 

podstawie której do każdego Wykonawcy, którego asortymentowa oferta cenowa 

zostanie wybrana na zasadach opisanych w pkt. 9, zostanie skierowane e-mailem lub 

faksem „Zapotrzebowanie” (wewnętrzny druk Zamawiającego) stanowiące 

potwierdzenie udzielenia zamówienia oraz zawierające ilości i nazwy zamawianego 

towaru wraz z cenami ofertowymi, 
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b) do udzielania bieżących zamówień realizacyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt.1 

lit. a), na dostawy o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy, stosowana będzie przez 

Zamawiającego wewnętrzna procedura zamówień publicznych, na podstawie 

której z Wykonawcą, wybranym na zasadach określonych w pkt. 9, zostanie 

podpisana „Umowa realizacyjna” do zawartej z nim umowy ramowej (wzór 

Umowy realizacyjnej jest zawarty w Załączniku Nr 1 do umowy ramowej 

stanowiącym jej integralną część), potwierdzająca udzielenie zamówienia oraz 

zawierająca ilości i nazwy zamawianego towaru wraz z cenami ofertowymi. Umowa 

ramowa będzie umową podstawową dla Umowy realizacyjnej; 

9) w celu udzielenia bieżącego zamówienia realizacyjnego, o którym mowa w pkt. 8, do 

oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej bieżącej oferty stosowane będzie kryterium 

oceny ofert: „łączna cena brutto dla danej Grupy wyrobów” zaoferowana przez 

Wykonawców oddzielnie dla każdej Grupy zamawianych wyrobów, o której jest 

mowa w ust. 2 z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt. 5. Zamówienie bieżące, 

zostanie udzielone Wykonawcy, który w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, o którym 

mowa w pkt. 2, przedstawi najniższą łączną cenę netto zakupu zamawianego towaru lub 

towarów w danej Grupie wyrobów. Potwierdzeniem udzielenia zamówienia będzie 

Zapotrzebowanie lub Umowa realizacyjna, o których mowa odpowiednio w pkt. 8 lit. 

a) - b). W kryterium „łączna cena brutto dla danej Grupy wyrobów” do badania ofert 

zostanie zastosowany wzór: 

C oferty badanej = (najniższa łączna cena brutto dla danej Grupy wyrobów / badana łączna 

cena brutto dla badanej Grupy wyrobów) * 100 pkt. 

Łączną ceną brutto dla danej Grupy wyrobów jest suma wszystkich cen brutto 

wyrobów zaoferowanych w danej Grupie wyrobów. W oparciu o ww. kryterium 

oceny bieżących ofert cenowych w danej Grupie wyrobów zostanie sporządzone 

zbiorcze zestawienie oceny wszystkich badanych ofert. Punkty będą liczone 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i z zastosowaniem matematycznych reguł 

zaokrąglania przy ich obliczaniu tak, jak dla oferty cenowej. Najwyższa liczba 

otrzymanych punktów wyznaczy najkorzystniejszą bieżącą ofertę cenową dla danej 

Grupy wyrobów. W przypadku wyboru najkorzystniejszej bieżącej oferty cenowej 

otrzymanej: 

 na zaproszenie, Zamawiający w celu zawarcia Umowy realizacyjnej, dokona 

zawiadomienia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej bieżącej oferty 

cenowej, zgodnie z art. 92 ustawy, 

 na zapytanie, Zamawiający dokona zawiadomienia Wykonawców o wyborze 

najkorzystniejszej bieżącej oferty cenowej poprzez skierowanie do 

Wykonawców stosownego Zapotrzebowania; 

10) termin dostaw, o których mowa w pkt. 8 nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych 
od daty przekazania Zapotrzebowania lub daty zawarcia Umowy realizacyjnej. W 

uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy lub na wniosek Zamawiającego 

Strony mogą uzgodnić termin dostawy odpowiadający obydwu Stronom, jednak nie 

dłuższy niż 20 dni roboczych; 

11) dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy lub w inny sposób na jego koszt, 

ryzyko i odpowiedzialność do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Dziale 

Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego. Dostawy będą przyjmowane od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00; 
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12) Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do wymiany towaru, którego 

opakowanie uległo uszkodzeniu i/lub który uległ uszkodzeniu wraz z opakowaniem w 

trakcie transportu, a uszkodzenie zostało zgłoszone przez Zamawiającego; 

13) Wykonawca będzie zobowiązany utworzyć elektroniczny rejestr sprzętu objętego 

gwarancją zawierający minimum: nr seryjny, datę wygaśnięcia gwarancji i rękojmi, 

nr faktury, dostępny dla Zamawiającego na żądnie. Wykonawca również będzie 

zobowiązany załączyć dla każdego dostarczanego towaru, o którym mowa: 

a) w ust. 2 pkt. 1 lit. a. (komputery i sprzęt komputerowy (Grupa 1A)) kartę 

gwarancyjną z udzieloną przez Wykonawcę gwarancją na okres …… (słownie 

……………………….) miesięcy, liczony od daty odbioru produktu bez zastrzeżeń – 

wymóg Zamawiającego, 

b) w ust. 2 pkt. 1 lit. b. (akcesoria komputerowe (Grupa 1B)) kartę gwarancyjną z 

udzieloną przez Wykonawcę gwarancją na okres …… (słownie 

……………………….) miesięcy, liczony od daty odbioru produktu bez zastrzeżeń – 

wymóg Zamawiającego, 

a dla wyrobów, o których mowa: 

c) w ust. 2 pkt. 3 (materiały eksploatacyjne (Grupa 3)) Wykonawca będzie 

zobowiązany załączyć pisemny wykaz (listę) materiałów, na które udzielił …… 

(słownie: ………………..) miesięcznej gwarancji, której okres liczony będzie od 

daty odbioru produktu bez zastrzeżeń – wymóg Zamawiającego; 

14) Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne 

i prawne na wyroby, o których mowa: 

a) w ust. 2 pkt. 1 lit. a. (komputery i sprzęt komputerowy (Grupa 1A)) na okres 

…… (słownie: ………………..) miesięcy, który będzie liczony od daty odbioru 

produktu bez zastrzeżeń – wymóg Zamawiającego, 

b) w ust. 2 pkt. 1 lit. b. (akcesoria komputerowe (Grupa 1B)) na okres …… 

(słownie: ………………..) miesięcy, który będzie liczony od daty odbioru produktu 

bez zastrzeżeń – wymóg Zamawiającego, 

c) w ust. 2 pkt. 3 (materiały eksploatacyjne (Grupa 3)) na okres …… (słownie: 

………………..) miesięcy, który będzie liczony od daty odbioru produktu bez 

zastrzeżeń – wymóg Zamawiającego; 

15) jeżeli w dostawie, o której mowa w pkt. 13, będą występować również towary, 

o których mowa w ust. 2 pkt. 2 (licencjonowane oprogramowania systemowe, 

biurowe, specjalistyczne i użytkowe, itp. (Grupa 2)), to Wykonawca będzie 

zobowiązany załączyć wykaz nośników i licencji udzielonych Zamawiającemu wraz z 

terminami ich obowiązywania; 

16) jeżeli w dostawie, o której mowa w pkt. 13, będą występować wyłącznie towary, 

o których mowa w ust. 2 pkt. 2 (licencjonowane oprogramowania systemowe, 

biurowe, specjalistyczne i użytkowe, itp. (Grupa 2)), to Wykonawca oprócz protokołu 

zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w pkt. 13, zobowiązany będzie załączyć wykaz 

nośników i licencji udzielonych Zamawiającemu; 

17) dostarczane wyroby, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a. (komputery i sprzęt 

komputerowy (Grupa 1A)), w ust. 2 pkt. 1 lit. b. (akcesoria komputerowe (Grupa 

1B)) i w ust. 2 pkt. 3 (materiały eksploatacyjne Grupa 3) mają być nowe, nieużywane, 

wyprodukowane nie później niż 6 miesięcy od daty przekazania zaproszenia lub 
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zapytania oraz mają spełniać wymogi techniczno – jakościowe określone 

w dokumentacji technicznej producenta; 

18) wymogi Zamawiającego dla wyrobów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 (materiały 

eksploatacyjne Grupa 3), są określone w ust. 2 pkt. 3. Wykonawca, w zakresie ww. 

wyrobów, zobowiązany będzie do bezpłatnego odbioru i utylizacji zużytych materiałów 

eksploatacyjnych potwierdzonego sporządzoną przez niego kartą odbioru odpadów, nie 

częściej niż 1 (jeden) raz na pół roku. Wykonawca, który będzie odbierać i wywozić 

do utylizowania zużyte materiały eksploatacyjne powinien mieć zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów lub zwolnienie 

z uzyskania tego zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o 

odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) i w tym zakresie złoży 

oświadczenie, którego wzór zawarty jest w ust. 3 Załącznika Nr 5B do SIWZ 

(Oświadczenia techniczne); 

19) Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń 

drukujących (drukarek, kserokopiarek) Zamawiającego spowodowane używaniem 

zaoferowanych przez Wykonawcę wyrobów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 (materiały 

eksploatacyjne Grupa 3). W przypadku uszkodzenia urządzenia drukującego (drukarki, 

kserokopiarki), którego przyczyną będzie użycie dostarczanych przez Wykonawcę ww. 

materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu kosztów 

naprawy urządzenia drukującego (drukarki, kserokopiarki) lub naprawy w 

autoryzowanym serwisie producenta, a w przypadku takiej konieczności – zwrotu 

kosztów zleconej przez Zamawiającego ekspertyzy rzeczoznawcy; 

20) faktura VAT stanowić będzie podstawę do dokonania płatności za wykonanie bieżącego 

zamówienia realizacyjnego. Warunki płatności są zawarte Warunki płatności są zawarte 

w § 4. umowy ramowej. 

4. Komputery i sprzęt komputerowy (Grupa 1A), akcesoria komputerowe (Grupa 1B) 

i materiały eksploatacyjne (Grupa 3), które będą oferowane i dostarczane przez Wykonawcę 

umowy ramowej – mają być wyprodukowane zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce 

i w Unii Europejskiej, będą spełniać normy obowiązujące w Polsce i w Unii Europejskiej, oraz 

będą oznaczone znakiem CE potwierdzającym zgodność oferowanego wyrobu z wymaganiami 

zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej – wymóg Zamawiającego. Wykonawca 

złożył stosowne oświadczenie na formularzu ofertowym (oferta w załączeniu). 

5. Oprogramowanie systemowego, biurowego, specjalistycznego i użytkowego (Grupa 2), 

które będzie oferowane i dostarczane przez Wykonawcę umowy ramowej – będzie 

oprogramowaniem licencjonowanym z ważnością licencji określoną przez producenta 

oprogramowania – wymóg Zamawiającego. Wykonawca złożył stosowne oświadczenie na 

formularzu ofertowym (oferta w załączeniu). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy ramowej zgodnie z 

warunkami realizacji bieżących zamówień, o których mowa w ust. 3-5 umowy ramowej i 

innymi postanowieniami umowy ramowej w uzgodnionych terminach, z należytą starannością 

oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

i normami. 

7. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Zapewnienie współpracy przez cały okres realizacji przedmiotu umowy ramowej; 

2) Dokonywanie odbioru dostaw; 

3) Zapłata za wykonane dostawy przedmiotu umowy ramowej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyrektywa_(Unia_Europejska)
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§ 3. TERMINY WYKONANIA 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy ramowej przez okres trzech lat 

od daty zawarcia niniejszej umowy ramowej, do ……………….. r. Przedmiotowy termin 

wykonania umowy może ulec przedłużeniu wyłącznie w związku z powstaniem okoliczności, o 

których mowa jest mowa w § 9. ust. 2 umowy ramowej. 

2. Termin wykonania umowy ramowej, o którym mowa w ust. 1. może ulec przedłużeniu 

wyłącznie w związku z powstaniem okoliczności związanych  z zaistnieniem siły wyższej, o 

której jest mowa w § 8. umowy ramowej. 

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę dostaw przedmiotu umowy ramowej objętego 

bieżącymi zamówieniami Zamawiającego, uznaje się datę odbioru przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń dostaw i czynności, o których mowa w § 2. Umowy ramowej. 

4. Za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ramowej przyjmuje się datę 

powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zakończeniu i przyczynach zakończenia 

realizacji umowy ramowej. 

 

§ 4. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Szacunkowa wartość niniejszej umowy ramowej wynosi: 

 

netto: ……………………. zł  

(słownie: …………………………………………… zł netto) 

 

brutto: ……………………. zł 

(słownie: …………………………………………… zł brutt) 

Obowiązujący podatek VAT 23% wynosi: ………………………….. zł. 

2. Strony nie ustalają dla Wykonawcy minimalnej kwoty gwarantowanej zapłaty w przypadku nie 

składania przez Zamawiającego zamówień bieżących objętych przedmiotem umowy ramowej. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

postanowień niniejszej umowy ramowej, w tym opusty, o których mowa w ust. 7. 

4. Płatność za dostawy, o których mowa w § 2. ust. 2-6 umowy ramowej, nastąpi po wykonaniu 

przez Wykonawcę dostawy oraz wszelkich czynności przewidzianych niniejszą umową 

ramową, wykonanych przez Wykonawcę należycie i bez zastrzeżeń Zamawiającego. 

5. Prawidłowo wystawione przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie dostaw, o których 

mowa w ust. 4, zawierające w opisie adnotację przedstawiciela Zamawiającego, że dostawy 

zostały wykonane należycie i bez zastrzeżeń Zamawiającego, będą płatne przez 

Zamawiającego w formie przelewu na wskazany na fakturach rachunek bankowy Wykonawcy 

w terminie 30 dni od daty wystawienia tych faktur, jeżeli faktura zostanie skutecznie 

dostarczona Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty wystawienia. Strony określają, że 

terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

6.  Zamawiający nie udziela zaliczek. 
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7. Wykonawca we wszystkich ofertach złożonych na dostawy, o których mowa w § 2. ust. 2-6 

umowy ramowej, udzielać będzie Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy ramowej w 

wysokości co najmniej nie niższej niż wielkość stałych opustów cenowych zaoferowanych przez 

Wykonawców w ofercie, tj.: 

 

/*O Sk    = ……….. % na jednostkowe ceny katalogowe netto na komputery i sprzęt 

komputerowy (Grupa 1A) 

(słownie: ……………………………………..%), 

/*O Akc   = ………. % na jednostkowe ceny katalogowe netto na akcesoria komputerowe 

(Grupa 1B) 

(słownie: ……………………………………..%), 

 

/*O Opr   = ………. % na jednostkowe ceny katalogowe netto na oprogramowanie (Grupa 2) 

(słownie: ……………………………………..%), 

/*O Meks  = ……… % na jednostkowe ceny katalogowe netto na materiały eksploatacyjne 

(Grupa 3) 

(słownie: ……………………………………..%), 

 

  które będą wykazywane na fakturze, o której mowa w ust. 4. 

 

§ 5. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczane wyroby gwarancji i rękojmi za wady 

fizyczne i prawne na okres wskazywany w § 2. ust. 3 pkt. 13-14 umowy ramowej oraz 

zapewni w cenie wyrobu serwis gwarancyjny obejmujący m.in. konserwację dostarczonego 

wyrobu, usuwanie awarii i dostęp do wszelkich aplikacji oraz wszelką inną pomoc techniczną i 

wsparcie. Wykonawca utworzy w uzgodnieniu z Zamawiającym bazę danych dla wszystkich 

dostarczanych wyrobów, zawierającą co najmniej takie informacje jak: data wystawienia 

faktury, data dostawy, nazwa wyrobu, cena wyrobu, producent wyrobu, nr fabryczny, udzielona 

gwarancja i rękojmia, czynności wykonane przez serwis gwarancyjny i dostępną dla 

Zamawiającego na żądanie poprzez serwis WWW. Rejestr, o którym mowa w § 2. ust. 3 pkt. 

13 umowy ramowej będzie elementem składowym tej bazy. 

2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym 

wyrobie, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem 

Zamawiającego, jeżeli dostarczony wyrób: 

1) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, 

2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego 

przeznaczenia, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli 

dostarczono go w stanie niezupełnym. 

2. O wadzie fizycznej wyrobu, o uszkodzeniach (o awarii, o usterce, itp.) Zamawiający 

zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu 

uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji" wykonany przez 

Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty 
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ujawnienia wady.  

3. Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność będzie obowiązany do usunięcia wad 

fizycznych wyrobu lub do dostarczenia wyrobu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w 

okresie gwarancji i rękojmi. 

4. Ustalenie wystąpienia wad lub wady, uszkodzenia lub uszkodzeń, ich ilości i rozmiaru oraz 

terminu ich usunięcia w przypadkach  nie objętych zapisami zawartymi w ust. 11  odbywać się 

będzie zawsze przy udziale Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w terminie nie dłuższym 

niż dzień od daty powiadomienia Wykonawcy w formie telefonicznej lub pisemnej o fakcie 

wystąpienia wady lub uszkodzenia. 

5. Strony ustalają następujący tryb postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę wad i awarii 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi: 

1) bezzwłocznie, po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego, usuwane będą: 

a) awarie uniemożliwiające eksploatację przedmiotu umowy, 

b) wady stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia; 

2) pozostałe ujawnione wady i awarie usuwane będą w terminach ustalonych przez 

Zamawiającego w ust. 11. 

6. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przystąpi do usuwania wad (awarii) lub nie 

usunie wad (awarii), Zamawiający może je usunąć samodzielnie w jego zastępstwie i na jego 

koszt lub zlecając wykonanie osobom trzecim. 

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

wyrobu wadliwego taki sam wyrób nowy - wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo 

od chwili jego dostarczenia. Wymiana wyrobu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet 

gdyby cena uległa zmianie. 

8. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów 

niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 

9. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów. 

10. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji i 

rękojmi, jeżeli Wykonawca wadę zataił. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad 

fizycznych lub uszkodzeń w dostarczonym (ych) wyrobie (ach) Wykonawca: 

1) rozpatrzy reklamację Zamawiającego w ciągu 3 dni, licząc od daty jego otrzymania: 

2) usprawni wadliwy wyrób w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania reklamacji na terenie 

RP: 

a) usunie wady (uszkodzenia, usterki, itp.) w dostarczonym wyrobie lub na własny koszt 

dostarczy go do swojej siedziby w celu jego usprawnienia. Wykonawca ponosi 

wszystkie koszty związane z usunięciem niesprawności; 

b) wyrób wolny od wad dostarczy na własny koszt do siedziby Zamawiającego, w którym 

wady zostały ujawnione w terminie określonym w pkt. 2; 

c) jeżeli naprawa będzie związana z zamówieniem części u kooperantów, termin 

usprawnienia może być dłuższy niż określony w pkt. 2, jednak nie może przekroczyć 30 

dni,  

3) przedłuży termin gwarancji i rękojmi o czas, w którym wskutek wad wyrobu, Zamawiający 

nie mógł z niego korzystać; 

4) wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania reklamacji, 
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jeżeli nie dotrzymał terminu naprawy określonego w pkt. 2; 

5) dokona stosownych zapisów w bazie danych dostarczanych wyrobów, dotyczących zakresu 

wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji; 

6) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od 

przyjęcia go do naprawy, aż do czasu jego usprawnienia i przekazania Zamawiającemu; 

7) zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwego wyrobu, w cennie jego zakupu, 

powiększoną o karę umowną w wysokości 20% jego wartości brutto, jeżeli nie wykona 

zobowiązań wynikających z pkt. 2 i 4. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich 

szkód powstałych w wyniku dostarczenia wadliwego wyrobu. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady (fizyczne lub prawne) 

przedmiotu umowy ramowej. 

14. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy 

wygasną po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 i w ust. 7 i w ust. 11. Do skutecznego 

zgłoszenia roszczenia z tytułu gwarancji wystarczające jest wysłanie wiadomości 

elektronicznej e-mail lub listu poleconego. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę nadania listu 

poleconego lub wprowadzenie wiadomości do systemu informatycznego Wykonawcy. 

15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym 

w ust. 14, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

16. Do rękojmi za wady w zakresie nie uregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 6. KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego, na jego pisemne wezwanie, 

kary umowne w następujących wysokościach: 

1) 0,2 % ustalonego wynagrodzenia brutto, należnego zgodnie z § 4. ust. 4 umowy ramowej 

za każdy dzień zwłoki w terminie wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2. 

ust. 3 pkt. 10 umowy ramowej, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego 

w § 2. ust. 3 pkt. 10 umowy ramowej; 

2) 0,2 % ustalonego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4. ust. 4 umowy ramowej za 

każdy dzień zwłoki w terminie usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub 

ujawnionych w okresie gwarancji, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4. ust. 1 umowy ramowej za 

odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy i/lub z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy; 

4) 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4. ust. 1 umowy ramowej za 

odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

2. W przypadku kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 - 3, naliczenie jednej z nich nie 

wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia drugiej. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić, na rzecz Wykonawcy, na jego pisemne wezwanie, karę 

umowną w wysokości 0,2 % ustalonego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4. ust. 4 

umowy ramowej za każdy dzień zwłoki w przypadku niezachowania z jego winy terminu 

odbioru dostawy bieżącej. 
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4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, na jego pisemne wezwanie, karę umowną z tytułu 

odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości l0 % ustalonego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4. ust. 1 umowy ramowej. 

5. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu 

faktury, Zamawiający zobowiązany będzie, na pisemne wezwanie Wykonawcy, do zapłaty 

odsetek ustawowych. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązań 

wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie, Zamawiający ma prawo wyznaczyć mu 

odpowiedni termin na wykonanie zobowiązań wynikających z umowy oraz naprawienia szkody 

wynikłej ze zwłoki. Zamawiający ma również prawo zlecić wykonanie zobowiązań 

Wykonawcy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

7. Zamawiający nie będzie przyjmować wyrobów z wadami lub usterkami, a w przypadku 

ujawnienia się wad, Strony po ich ujawnieniu uzgodnią odpowiedni termin usunięcia wad lub 

usterek. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od uzgodnienia tego terminu, Zamawiający 

ma prawo sam wyznaczyć mu taki termin. Zamawiający tylko jeden raz wezwie Wykonawcę do 

niezwłocznego usunięcia wad lub usterek, stwierdzonych podczas czynności odbioru albo w 

okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. W przypadku, gdy wady 

usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w 

czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, jeżeli wady są istotne. Jeżeli  wady nie są istotne, Zamawiający może żądać 

obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Dotyczy to także przypadku, gdy 

Wykonawca nie usunął wad w terminie odpowiednio ustalonym przez Strony albo 

wyznaczonym mu przez Zamawiającego. Zamawiający ma również prawo zlecić usuniecie 

stwierdzonych wad lub usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

8. Kary umowne podlegają łączeniu 

9. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartości zastrzeżonych 

kar umownych. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych mu kar umownych, z kwoty 

wynagrodzenia określonego w § 4. 

11. Zamawiający uprawniony jest do żądania odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z 

usunięciem szkody. 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w trybie określonym w art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ramowej, w całości bądź 

w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje zobowiązań 

wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie, w szczególności, o których mowa 

w § 2. ust. 3 pkt. 6 umowy ramowej; 

2) zwłoka w realizacji umowy ramowej w terminie wykonania, o którym mowa w § 2. ust. 3 

pkt. 10 umowy ramowej, przekracza 7 dni; 

3) zwłoka w uwzględnieniu przez Wykonawcę uwag zgłoszonych przez Zamawiającego 

w terminie, o którym mowa w § 5. ust. 4  umowy ramowej przekracza 2 dni. 
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3. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy ramowej gdy: 

1) złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy zagrażający prawidłowej 

realizacji umowy ramowej; 

3) nie zostanie przedłożony dowód posiadania ubezpieczenia OC, o którym mowa w  

oświadczeniu Wykonawcy dotyczących polisy OC lub innego dokumentu załączonego do 

oferty (w załączaniu do umowy ramowej); 

4) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej 

w celu przekształcenia lub restrukturyzacji; 

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie 

Wykonawcę, iż nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy. 

5. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy ramowej, Zamawiający ma prawo odstąpić 

od Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności uprzedniego wezwania. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ramowej należy złożyć w formie pisemnej w terminie 

30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o podstawie do odstąpienia od 

umowy ramowej, ale nie później niż do dnia wykonania umowy ramowej. Odstąpienie staje się 

skuteczne z chwilą doręczenia go drugiej stronie. 

 

§ 8. SIŁA WYŻSZA 

 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z umowy ramowej powstałe na skutek siły wyższej. 

2. Wykonanie umowy ramowej zostanie zawieszone na czas trwania siły wyższej i usuwania jej 

skutków. 

3. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej 

staranności i podjęcia wszelkich działań, w normalnym zakresie, nie mogą być przez strony 

przewidziane oraz którym strony nie mogą zapobiec bądź się im przeciwstawić w sposób 

skuteczny, w szczególności okoliczności, o których jest mowa w § 9. ust. 2 pkt. 9 umowy 

ramowej. 

 

§ 9. ZMIANY UMOWY 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wszelkie zmiany Umowy wymagają dla 

swej ważności formy pisemnej. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści oferty dotyczące 

przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, sposobu realizacji przedmiotu Umowy oraz 

terminu płatności i terminu realizacji Umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany warunków zamówienia w stosunku do określonych w umowie ramowej przy 

udzielaniu zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową, jeżeli zmiana ta nie 

jest istotna. Zamawiający nie może dokonać zmiany kryteriów oceny ofert określonych w 

umowie ramowej (art. 101 ust. 2 ustawy); 

2) dotyczących przedmiotu zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem; 
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3) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy ramowej w szczególności Umowy 

realizacyjnej; 

4) terminu płatności i terminu realizacji umowy oraz terminu płatności i realizacji bieżącego 

zamówienia realizacyjnego; 

5) zmiany terminu wykonywania umowy ramowej, z uwagi na okoliczności, określone w  § 3. 

ust. 1-2 umowy ramowej; 

6) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia, w szczególności zmiany obowiązującej stawki VAT potwierdzonej 

odpowiednimi ustawami i/lub stosownymi aktami wykonawczymi do tych ustaw 

obowiązujących na terenie Polski; 

7) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność 

zmiany sposobu wykonania umowy ramowej; 

8) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru dostaw spowodowanej podjęciem 

przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i 

sposobu realizacji umowy ramowej; 

9) zaistnienia siły wyższej, tzn. powstaniu okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć 

ani uniknąć, i których następstwom nie mogły zapobiec. W szczególności za siłę wyższą 

będzie się uważać działanie sił przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź 

oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (obejmujący co 

najmniej 50% zakładów z branży związanej z wykonaniem umowy) trwające ponad 2 

tygodnie, działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy 

ramowej; 

10) z przyczyn organizacyjnych ze strony Zamawiającego, w tym zmian w strukturze 

organizacyjnej; 

11) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie umowy ramowej, które 

to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

12) z przyczyn wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego; 

13) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 

administracji państwowej, jak również inne organy, których działalność wymaga 

wydawania decyzji o charakterze administracyjnym, w tym opóźnienia w wydawaniu przez 

te organy decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

odmowa wydania przez te organy decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę. 

3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów wykonania umowy 

ramowej Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie lub na adres e-

mail …………… lub faksem na nr 22 ………………. 

 

 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie Strony. 

2. Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy. W 

przypadku gdy którekolwiek z postanowień Umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, 

w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnego. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego 

i ugodowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy a także adresów zamieszkania właścicieli 

firmy w okresie obowiązywania umowy ramowej oraz rękojmi a także nie zakończonych 

rozliczeń z niej wynikających pod rygorem uznania za doręczoną, korespondencji kierowanej na 

ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

4. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową ramową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z Umową jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Jeżeli wskutek błędów lub zaniedbań Wykonawcy zachodzić będzie konieczność wykonania 

dostaw lub czynności dodatkowych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych dostaw 

lub prac dodatkowych bez dodatkowego wynagrodzenia. 

8. Umowę ramową sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla 

każdej ze stron. 

9. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy ramowej, m.in.: 

 

 Załączniku Nr 1 do wzoru umowy ramowej (wzór Umowy realizacyjnej) 

 oferty Wykonawcy 

 oświadczenia 

 opłacone polisy OC 

 inne dokumenty lub ich kserokopie 

 

 

W Y K O N A W C A             Z A M A W I A J Ą C Y                                                     

 

 


