ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

UMOWA Nr ................/DN/2017
zawarta w dniu …..…………..…, zwana dalej umową, pomiędzy:
Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 5, kod
pocztowy 01-934 Warszawa; wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej pod nr 0000144355, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 016321074, NIP 522-25-48-391,
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Dyrektora - Roberta Gałązkowskiego
a
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
zwane dalej Stronami
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
przetargu nieograniczonego nr ZP/3/II/2017 pn. „Dostawa części z wyposażenia płatowcowego
oraz wyposażenia podwozia samolotów typu Piaggio P.180 Avanti/Avanti II – 2 zadania”,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Strony
zawierają umowę następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy są dostawy części płatowcowych:
a) fabrycznie nowych części (zadanie nr 1);
b) części wyremontowanych w opcji na wymianę (zadanie nr 2);
zwanych również w dalszej części umowy częściami, do samolotów typu Piaggio P.180
Avani/Avanti II, realizowane przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego.
2. Wykaz części wraz z cenami został określony w Formularzu Cenowym stanowiącym
Załącznik nr 1 do umowy.
§2
1. Wartość umowy Strony ustalają do kwoty …………. (waluta), na podstawie Oferty
Wykonawcy z dnia ......................
2. Wartość umowy wskazana w ust. 1 nie zawiera kosztów dostawy części od Wykonawcy
do Zamawiającego (Incoterms 2010, EXW - Ex Works), z zastrzeżeniem § 3 ust. 11. Dostawa
części będzie realizowana na koszt i ryzyko Zamawiającego, w sposób wskazany
w § 3 ust. 13.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji umowy w niepełnym zakresie. Z tytułu
powyższego ograniczenia zakresu umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

4. Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy
lub do wykorzystania kwoty określonej w ust. 1 – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
§3
1. Dostawy części będą realizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego na
podstawie pisemnych zamówień przesyłanych do Wykonawcy drogą elektroniczną na adres:
………………. lub faksem na numer …………………, w terminie nie dłuższym niż … dni
(zgodnie z ofertą Wykonawcy) licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zamawiający każdorazowo określi w zamówieniu:
numer zamówienia;
numer części;
ilości części;
adres dostawy części;
preferowany sposób odbioru części od Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia przez Wykonawcę części posiadających
alternatywny numer części inny niż określony w Załączniku nr 1 do umowy, pod warunkiem
wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym i otrzymania od Zamawiającego
pisemnego
potwierdzenia
na
numer
faksu
…………………
lub
e-mail:
………………………………
4. Cena zaoferowana za części z alternatywnym numerem części, nie może być wyższa od ceny
za części pierwotnie opisane i wycenione w Formularzu Cenowym. Ewentualna zmiana ceny
na niższą nie wymaga aneksu do umowy.
5. Wykonawca każdorazowo po otrzymaniu zamówienia, w ciągu 48 godzin, potwierdzi jego
przyjęcie
do realizacji drogą elektroniczną na adres e-mailowy dlt@lpr.com.pl lub faksem
na nr (+4822) 22-99-993. W potwierdzeniu Wykonawca poda adres odbioru części oraz
przewidywany termin realizacji zamówienia.
6. Termin realizacji zamówienia, który został pisemnie potwierdzony przez Wykonawcę, może
ulec wydłużeniu w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego istotnych zmian w treści
zamówienia. Nowy termin realizacji zamówienia zostanie ustalony w formie pisemnego
porozumienia Stron.
7. W przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 8 lub wystąpienia innych
okoliczności niezależnych od Wykonawcy, o których Zamawiający zostanie poinformowany
przez Wykonawcę w formie pisemnej, Strony ustalą w formie pisemnego porozumienia,
indywidualny termin realizacji zamówienia – inny niż określony w ust. 1, a także dołożą
starań, w celu maksymalnego przyspieszenia terminu realizacji zamówienia. Za okoliczności
niezależne od Wykonawcy nie uważa się sytuacji nie zachowania terminów dostawy części
przez dostawców Wykonawcy, za wyjątkiem uznania przez Zamawiającego doręczonego
przez Wykonawcę pisemnego szczegółowego uzasadnienia.
8. Za datę realizacji zamówienia będzie uznana data pisemnego zawiadomienia Zamawiającego
o gotowości Wykonawcy do przekazania zamówionych części Zamawiającemu lub
przewoźnikowi Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie uruchomi transport części
potwierdzonych do wysłania, pod warunkiem wcześniejszego określenia przez
Zamawiającego, sposobu transportu oraz wszystkich niezbędnych danych przewoźnika
wskazanego do realizacji transportu.
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9. Przekazanie części nastąpi na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu
przekazania, który będzie zawierał:
a) nazwę części wraz z podanymi ilościami oraz numerami identyfikacyjnymi (p/n – part
number, s/n –serial number);
b) numery identyfikacyjne dokumentów, o których mowa w § 5;
c) datę dostawy;
d) miejsce na uwagi.
10. W przypadku nie zawarcia przez Wykonawcę w protokole przekazania informacji, o których

mowa w ust. 9 lub w przypadku nie przekazania dokumentów, o których mowa w § 5,
Zamawiający ustali z Wykonawcą warunki odbioru części, z zastrzeżeniem, że termin
usunięcia niezgodności nie może być dłuższy niż 7 dni, licząc od daty zgłoszenia
niezgodności.
11. Wykonawca w każdym przypadku nieodpłatnie zapewni takie opakowanie części, jakie jest

wymagane, aby zabezpieczyć części przed uszkodzeniami w trakcie transportu do
Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania części do odbioru oraz zorganizowania ich

wysyłki wyłącznie z terenu Unii Europejskiej.
13. Transport dostarczanej części będzie wykonywany na koszt i ryzyko Zamawiającego przez

przewoźnika wskazanego przez Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa
w ust. 14.
14. W sytuacjach awaryjnych (np. wystąpienie siły wyższej, o której mowa w § 8, Wykonawca

za porozumieniem Stron, może zorganizować transport do Zamawiającego we własnym
zakresie na swój koszt i ryzyko. Transport taki Wykonawca będzie mógł rozliczyć,
wystawiając Zamawiającemu oddzielną fakturę VAT, która zostanie rozliczona poza
niniejszą umową.
15. W przypadku stwierdzenia niewykonania umowy w zakresie braków ilościowych

dostarczonych części, Wykonawca uzupełni braki ilościowe, z zachowaniem terminu
dostawy zamówienia oraz zorganizuje transport na swój koszt i ryzyko.
16. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie Zamawiającego

o następujących sytuacjach niezależnych od Wykonawcy:
a) niemożliwości realizacji zobowiązań umownych w całości lub w części;
b) niemożliwości zachowania terminów wynikających z umowy.
17. W przypadku dostawy przez Wykonawcę części w opcji na wymianę, Zamawiający

zobowiązany jest do zwrócenia Wykonawcy zużytej części w terminie do 14 dni licząc od
daty wysłania przez Wykonawcę zamówionej sprawnej części, chyba że Strony postąpią
inaczej za obopólnym porozumieniem.
§4
Dla zamówień realizowanych w trybie AOG:
1. Wykonawca zapewni możliwość przyjmowania i realizacji składanych przez Zamawiającego
zamówień przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu pod warunkiem dostępności
zamówionych części.
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Wykonawca każdorazowo potwierdzi Zamawiającemu przyjęcie zamówienia do realizacji
pocztą elektroniczną na adres mailowy dlt@lpr.com.pl lub faxem na nr (+4822) 22-99-993,
w terminie do 24 godzin licząc od momentu wysłania zamówienia przez Zamawiającego.
3. W przypadku dostępności zamówionych części, Wykonawca zobowiązuje się do
zabezpieczenia, przygotowania do wysłania i zorganizowania transportu części w terminie
nie dłuższym niż 3 dni lub 72 godziny, nie wliczając w ten okres dni ustawowo wolnych od
pracy (dni wolne od pracy obowiązują według zasad Wykonawcy i są podane dla okresu
trwania umowy w Załączniku nr 2 do umowy).
4. W przypadku braku dostępności zamówionych części, Wykonawca w terminie 24 godzin
licząc od daty wysłania zamówienia przez Zamawiającego, poinformuje Zamawiającego
pisemnie drogą elektroniczną na adres mailowy dlt@lpr.com.pl lub faxem na nr (+4822) 2299-993, o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.
2.

5. Zamawiający może anulować zamówienie u Wykonawcy, wysyłając powiadomienie pocztą
elektroniczną na adres ……………………… lub faxem na numer …………….,
nie później jednak niż przed otrzymaniem od Wykonawcy potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji.
6. Zamawiający oprócz informacji, o których mowa w § 3 ust. 2, określi dodatkowo
w zamówieniu dla trybu AOG:
typ i numer fabryczny samolotu;
krótki opis usterki samolotu.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z częściami następującą dokumentację:
1) dla części niestandardowych:
a) aktualny dokument EASA Form 1 lub dokument równorzędny (FAA, TCAA),

potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy;
b) metryka – Log Card (jeśli dotyczy).

2) dla części standardowych – dokument Certificate of Conformity (Certyfikat Zgodności):
a) w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014
w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów
lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom
i personelowi zaangażowanym w takie zadania;
b) w rozumieniu umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a Wspólnotą
Europejską o współpracy w zakresie uregulowań dotyczących bezpieczeństwa
lotnictwa cywilnego, 8312/09, Bruksela, 1 marca 2011 r.
c) w rozumieniu umowy między Kanadyjskim Transportem Lotnictwa Cywilnego
(TCCA), a Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), na zasadach
opisanych w Decyzji Nr 2004/02/CF Dyrektora Wykonawczego EASA z dnia 10
grudnia 2004, „on the acceptance of certification findings made by Transport
Canada, Civil Aviation Departament (TCCA) for products designed in Canada”.
2.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy części, które na dzień ich wysłania
do Zamawiającego, będą miały wykonane wszystkie obowiązkowe dyrektywy zdatności AD
(Airworthiness Directives), biuletyny serwisowe, modyfikacje (jeśli dotyczy).

3.

Zamawiający nie zgadza się na dostawy części typu PMA (Parts Manufacturer Approval),
za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 4.
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4.

W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę oryginalnych części
(np. w wyniku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 8, Zamawiający dopuszcza
użycie części typu PMA, wyłącznie po uprzednim wysłaniu Wykonawcy pisemnej zgody.

5.

W przypadku części zużywalnych (części standardowe, części jednorazowego użytku), które
mają ograniczony termin przydatności do użycia, Wykonawca dostarczy tylko takie części,
których termin przydatności do użycia będzie nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty
wysłania części do Zamawiającego.

1.

§6
Wykonawca udziela gwarancji na wyżej wymienione części: ….. (nie mniej niż 1000) godz.
lotu / …… (nie mniej niż 1000) cykli* lub …. (nie mniej niż 12) miesięcy licząc od daty
zabudowy części w samolocie lub ….. (nie mniej niż 18) miesięcy, licząc od daty odbioru
części przez Zamawiającego z miejsca wysyłki o którym mowa w § 3 ust. 12 – w zależności
od tego co nastąpi wcześniej.
* - wybór resursu (godzinowy lub cykle) uzależniony jest od rodzaju resursu komponentu,
który będzie przedmiotem zgłoszenia gwarancyjnego.

2.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne lub fizyczne części,
w szczególności, jeżeli części:
a) stanowią własność osoby trzeciej albo są obciążone prawami osób trzecich;
b) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z przeznaczenia;
c) nie spełniają wymogów określonych przez Zamawiającego w § 5.

3.

Zamawiający będzie powiadamiać Wykonawcę w formie pisemnych zgłoszeń
gwarancyjnych,
przesyłanych
pocztą
elektroniczną
na
adres
mailowy
………………………………… lub faksem na nr …………………….., o jakiejkolwiek
niesprawności części w okresie gwarancji.

4.

Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3, będzie wysyłane przez Zamawiającego w terminie
14 dni, licząc od daty wystąpienia usterki części będącej przedmiotem zgłoszenia
gwarancyjnego.

5.

Wykonawca każdorazowo potwierdzi pisemnie na adres mailowy dlt@lpr.com.pl oraz
faksem na nr (22) 22-99-933, otrzymanie zgłoszenia gwarancyjnego. W ten sam sposób
w ciągu 5 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia gwarancyjnego, Wykonawca
poinformuje Zamawiającego o dalszym postępowaniu w sprawie realizacji zgłoszenia
gwarancyjnego.

6.

Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 30 dni, dokona wymiany części na część wolną
od wad lub naprawi wadliwą część. Termin udzielonej gwarancji dla części będącej
przedmiotem zgłoszenia gwarancyjnego ulega wydłużeniu o czas, w jakim Zamawiający
nie mógł z części skorzystać.

7.

W przypadku wymiany wadliwych części na części wolne od wad, Zamawiający zwróci
wadliwe części Wykonawcy w terminie do 14 dni, licząc od daty przekazania części
wolnych od wad.

8.

W przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 8, lub wystąpienia innych
okoliczności niezależnych od Wykonawcy, o których Zamawiający zostanie poinformowany
przez Wykonawcę w formie pisemnej, Strony ustalą w formie pisemnego porozumienia,
indywidualny termin realizacji zgłoszenia gwarancyjnego – inny niż określony w ust. 6 lub
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na jego podstawie, a także dołożą starań, w celu maksymalnego przyspieszenia terminu
realizacji zgłoszenia gwarancyjnego. Za okoliczność niezależną od Wykonawcy nie uważa
się sytuacji nie zachowania terminów dostawy lub naprawy części przez dostawców
Wykonawcy, za wyjątkiem uznania przez Zamawiającego doręczonego Zamawiającemu
przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia.
9.

Zamawiający ma prawo do udziału swoich przedstawicieli w rozpatrzeniu zgłoszenia
gwarancyjnego.

10. Wykonawca na wniosek Zamawiającego, będzie go powiadamiał o terminie rozpoczęcia
rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem,
w celu umożliwienia udziału przedstawiciela Zamawiającego w ww. rozpatrzeniu zgłoszenia
gwarancyjnego.
11. W ramach rozpatrywanego zgłoszenia gwarancyjnego:
a) W przypadku dostawy części zamiennej Wykonawca pokryje wszelkie koszty
transportu zamiennej sprawnej części do siedziby Zamawiającego. Wykonawca
nieodpłatnie zapewni również właściwe opakowanie części zabezpieczające przed jego
uszkodzeniem w transporcie. Wykonawca jest także odpowiedzialny za wszelkie
szkody powstałe podczas tego transportu. Zamawiający z kolei pokryje koszty związane
z odesłaniem części wadliwej do miejsca wskazanego przez Wykonawcę na terenie Unii
Europejskiej;
b)

W przypadku naprawy części wadliwej, Wykonawca pokryje wszelkie koszty
transportu zamiennej sprawnej części do organizacji obsługowej posiadającej ważne
zatwierdzenie do wykonania obsługi technicznej w ramach rozpatrywanego zgłoszenia
gwarancyjnego, a także posiadającą formalne zatwierdzenie przez nadzór lotniczy:
EASA (European Aviation Safety Agency) lub FAA (Federal Aviation Administration)
lub TC (Transport Canada). Wykonawca nieodpłatnie zapewni również właściwe
opakowanie części zabezpieczające przed jego uszkodzeniem w transporcie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe podczas tego transportu.
Zamawiający z kolei pokryje koszty związane z odesłaniem części naprawionej
do miejsca wskazanego przez Wykonawcę na terenie Unii Europejskiej.

12. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego:
a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczoną w ramach gwarancji część wolną
od wad, cenę podaną w Formularzu Cenowym, obowiązującą dla standardowej dostawy,
aktualną dla daty wysłania Wykonawcy zgłoszenia gwarancyjnego;
b) Zamawiający zwróci Wykonawcy wszystkie koszty związane z weryfikacją i transportem
części, która w ramach zgłoszenia gwarancyjnego była wysłana do naprawy
w organizacji obsługowej, o której mowa w ust. 11 lit. b).
13. Negatywne rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego przez Wykonawcę, musi być
uzasadnione w pisemnym raporcie stworzonym przez stosowną organizację obsługi
technicznej, o której mowa w ust. 11 lit. b).
14. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego, o którym mowa w ust.
12 lit. b), Wykonawca zwróci Zamawiającemu część będącą przedmiotem zgłoszenia
gwarancyjnego w ciągu 14 dni, licząc od daty powiadomienia Zamawiającego
o negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia gwarancyjnego.
15. Gwarancji nie stosuje się w przypadku, gdy część narażona była lub poddana:
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a) jakiejkolwiek obsłudze, naprawie, zabudowie,
użytkowaniu, które jest nieprawidłowe; lub

transportowi,

magazynowaniu,

b) jakiejkolwiek przeróbce, modyfikacji bądź naprawie przez kogokolwiek innego niż
Organizacja Part 145 Zamawiającego (wyłącznie w zakresie zatwierdzenia tej
organizacji), Wykonawcę lub podmiot upoważniony przez Wykonawcę; lub
c) jakiemukolwiek wypadkowi, zanieczyszczeniu, szkodzie powstałej w wyniku działania
przedmiotów obcych, niewłaściwemu użytkowaniu po dostarczeniu do Zamawiającego.
16. Gwarancja ta jest gwarancją wyłączną i występuje w miejsce wszelkich innych gwarancji
pisemnych i ustnych, wyrażonych wprost, domniemanych i określonych prawnie, włączając
w to (lecz nie ograniczając się do) wszelkie dorozumiane gwarancje dopuszczenia do obrotu
lub przydatności do podstawowego wykorzystania, które niniejszym zostają unieważnione.
§7
1.

Zapłata za dostawę części nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT po dacie przekazania części, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego.

2.

Zapłata za fakturę VAT, o której mowa w ust. 1 nastąpi na następujący rachunek bankowy
Wykonawcy: ……………………………………………………..

3.

Każda ze Stron pokrywa koszty bankowe w swoim banku.

4.

Za termin dokonania płatności Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

5.

W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu ustawowe odsetki.
§8

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z powodu wystąpienia siły
wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia
w chwili zawierania umowy, niezależnie od woli Stron, na których powstanie żadna ze Stron
nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się
w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, militarną mobilizację, embargo, zamknięcie
granic, uniemożliwiające całkowite lub częściowe wykonanie umowy.
2. Pod rygorem utraty prawa do powoływania się na przypadek siły wyższej, Strona dotknięta
takim zdarzeniem ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie zawiadomić o zdarzeniu drugą
Stronę i poinformować o przewidywanym czasie trwania przeszkody w realizacji umowy.
Strony zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań, mających na celu określenie
sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji i wykonywanie postanowień umowy.
§9
1. Strony mają prawo w całym okresie obowiązywania umowy odstąpić od niej w całości lub
w części ze skutkiem natychmiastowym, przy czym Zamawiający ma prawo do odstąpienia
od umowy w terminie 6 miesięcy od wystąpienia jednego z następujących przypadków:
a) naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy;
b) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji umowy;
c) wystąpienia przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
2. W przypadku odstąpienia od umowy:
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a) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kwotę w wysokości 2 % brutto
niezrealizowanej wartości umowy, określonej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia
przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności.
b) Zamawiający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 7, zobowiązany jest zapłacić
Wykonawcy kwotę w wysokości 2 % ceny brutto niezrealizowanej wartości umowy,
określonej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy
z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
c) W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych
w ust. 1 pkt a) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kwotę
w wysokości 2% niezrealizowanej wartości umowy, określonej w § 2 ust. 1.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze Stron, każda ze Stron może dochodzić
odszkodowania przewyższającego wysokość kwoty umownej określonej w ust. 2 lit. b).
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku opóźnień w dotrzymaniu terminów realizacji zobowiązań wynikających
z Umowy przy realizacji zamówień, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę
w wysokości 0,1 % wartości brutto danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia ponad termin określony na podstawie Umowy, nie więcej jednak niż 2 %
całkowitej wartości brutto zamówienia, którego termin realizacji nie został zachowany.
6. W przypadku opóźnień w dotrzymaniu terminów realizacji zgłoszeń gwarancyjnych
wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 0,1 %
wartości brutto danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin
określony na podstawie Umowy, nie więcej jednak niż 2 % całkowitej wartości brutto części
będącej przedmiotem zgłoszenia gwarancyjnego.
7.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W związku z zaistniałą sytuacją Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

8.

W razie stwierdzenia rażącego naruszania przez Wykonawcę jego obowiązków
wynikających z umowy, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia,
a Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 2 % niezrealizowanej
wartości umowy brutto.

9.

Wykonawca w całym okresie realizacji umowy może w wyjątkowych sytuacjach, nie
dających się przewidzieć, dwukrotnie w danym kwartale roku kalendarzowego odmówić
dostarczenia części wskazanej w zamówieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, pod warunkiem
podania Zamawiającemu pisemnego oświadczenia zawierającego stosowne uzasadnienie
wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających dostawę części
(np. rynkowy poziom wzrostu ceny za część będącą przedmiotem zamówienia,
uniemożliwiający jego zatwierdzenie na warunkach opisanych w § 11 ust. 1 pkt n) lub braku
możliwości pozyskania części u producenta z powodów niezależnych od Wykonawcy). Za
okoliczność niezależną od Wykonawcy nie uważa się sytuacji nie zachowania terminów
dostawy lub naprawy części przez dostawców Wykonawcy.

10. Przez rażące naruszanie obowiązków, o których mowa w ust. 8, Zamawiający,
z uwzględnieniem ust. 9, rozumie w szczególności:
a) co najmniej 2-krotne niezrealizowanie zamówień i/lub zgłoszeń gwarancyjnych
otrzymywanych od Zamawiającego w ramach umowy bez podania stosownego
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uzasadnienia wyjaśniającego rzeczywistą przyczynę braku realizacji zamówienia i/lub
zgłoszenia gwarancyjnego;
b) co najmniej 2-krotne nie przestrzeganie terminów realizacji zamówień, uzgodnionych
pomiędzy Stronami.
11. Kwoty, o których mowa w ust. 2 lit. a), ust. 5–6, ust. 8, będą potrącane w pierwszej
kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę
i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia.
12. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kwot, o których mowa w ust. 2,
ust. 5–6, ust. 8 – Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
13. Wykonawca odpowiada za działania swoich dostawców, mające wpływ na termin realizacji
dostaw części, jak za działania swoje własne.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia
od umowy w zakresie niezrealizowanej części zamówienia, bez stosowania zapisu, o którym
mowa w § 9 ust. 2 lit. c).
§ 10
Wszelkie powiadomienia oraz inna korespondencja dotycząca umowy będą przesłane pocztą
elektroniczną lub faksem.
§ 11
1. Strony zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych ustalają, że istotne zmiany
do umowy mogą nastąpić w następujących sytuacjach:
a) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie przy udzielaniu
zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniana stosownie do wprowadzanych
rozwiązań prawnych;
b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi
jedynie zmiana ceny brutto;
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
d) zmiany nazw handlowych części określonych w ofercie, w przypadku zmiany nazw
handlowych części na rynku;
e) zmiany terminów realizacji zgłoszeń gwarancyjnych oraz sposobu realizacji roszczeń
gwarancyjnych, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które
to przyczyny każda ze Stron musi stosownie udokumentować;
f) zmiany terminów realizacji zamówień przez Wykonawcę wynikających ze stałej zmiany
terminów dostaw na rynku, co Wykonawca musi stosownie udokumentować;
g) zmiany terminów realizacji zamówień wynikającej z zaistnienia okoliczności lub zdarzeń
uniemożliwiających realizację zamówień w wyznaczonym terminie, na które Strony
nie miały wpływu;
h) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy
wynikającej ze zmiany sytuacji rynkowej;
i) zmiany sposobu organizowania transportu;
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j) zmiany ilości poszczególnych części wskazanych w ofercie, w całym okresie realizacji
umowy w zakresie kwoty określonej w § 2 ust. 1;
k) zmiany terminów płatności z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,
które to przyczyny każda ze stron musi stosownie udokumentować;
l) zmiany sposobu wykonania zobowiązań umownych, o ile zmiana taka jest korzystna
dla Zamawiającego lub konieczna do prawidłowego wykonania umowy;
m) nie wykorzystania maksymalnej wartości zadania, wówczas termin realizacji zadania
może ulec wydłużeniu, jednak nie dłużej niż o sześć (6) miesięcy.
n) Zamawiający dopuszcza możliwość podwyższenia cen określonych w Załączniku nr 1 w
trakcie obowiązywania umowy, każdorazowo maksymalnie do 10 %, nie częściej jednak
niż dwa razy w danym roku kalendarzowym w odstępach nie krótszych niż 6 miesięcy.
Ceny zawarte w Załączniku nr 1 nie ulegną pierwszemu zwiększeniu wcześniej niż po
upływie 6 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie
do przesłania informacji o woli podwyższenia ceny wraz z dowodami, że zmiana cen nie
wynika z przyczyn leżących po jego stronie, oraz wskaże, które części w wykazie
podlegają podwyższeniu cen. Suma wartości zamówień zrealizowanych przez
Wykonawcę, nie przekroczy wartości umowy określonej w § 2 ust. 1.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy (z wyjątkiem zmian określonych w § 3 ust. 6-7, § 11
ust. 1 lit. d), lit. k), wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Umowa podlega prawu polskiemu i powinna być zgodnie z nim rozumiana i interpretowana,
a wszelkie postanowienia powołujące się na zastosowanie prawa innej jurysdykcji zostają
niniejszym wyraźnie wyłączone.
3. Ewentualne spory dotyczące wykonania umowy będą poddane rozstrzygnięciu sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego.
5. Załącznikami do Umowy stanowiącymi jej integralną część są:
1)
2)

Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy;
Załącznik nr 2: Wykaz dni wolnych Wykonawcy.

…………………………..

…………………………..

Zamawiający

Wykonawca
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