ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA RAMOWA nr ……………………..
dotycząca „Dostawy komputerów oraz urządzeń peryferyjnych dla Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego ” zwana dalej „Umową ramową”
zawarta w dniu podpisania jej przez ostatnią ze stron, pomiędzy::
Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 5, kod
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: 52225-48-391, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez Dyrektora Roberta Gałązkowskiego
a
….……………………………………………..., z siedzibą w ………………………,
reprezentowanym/ą przez: …………………………………
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
zwanymi także wspólnie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego z zastosowaniem przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 z późn. zm.) (dalej:„Pzp”), dotyczących przetargu nieograniczonego, w celu zawarcia
umowy ramowej na „Dostawę komputerów oraz urządzeń peryferyjnych dla Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego” zawarta została Umowa ramowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Niniejsza umowa (dalej: „Umowa ramowa”) ma charakter umowy ramowej, w rozumieniu
art. 99 Pzp i określa warunki realizacji zamówień na dostawę i usługi przez Strony.
2. Przedmiotem Umowy ramowej jest określenie warunków udzielenia i realizacji zamówień
na zakup komputerów oraz urządzeń peryferyjnych dla Zamawiającego.
3. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, zwanych
dalej „zamówieniami jednostkowymi” na wykonanie poszczególnych części Umowy
ramowej określonych w ust 5.
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4. Zakres poszczególnych zamówień jednostkowych każdorazowo ustalany będzie przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia jednostkowego
przeprowadzonego na podstawie art. 101 a Pzp.
5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące części *:
1) Część 1 obejmuje dostawę monitorów typ A w ilości 376 szt.;
2) Część 2 obejmuje dostawę monitorów typ B w ilości 11 szt.;
3) Część 3 obejmuje dostawę komputerów typ A w ilości 17 szt.;
4) Część 4 obejmuje dostawę komputerów typ B w ilości 60 szt.;
5) Część 5 obejmuje dostawę komputerów typ C w ilości 124 szt.
*- umowa zostanie zawarta w zakresie wynikającym z wyników postępowania.
6. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że – z zastrzeżeniem zmian
dopuszczalnych przez przepisy prawa i Umowę ramową – przedmiot i zakres Umowy
ramowej określa również Załącznik nr 1 do Umowy ramowej (Opis przedmiotu
zamówienia, dalej: OPZ).
7. Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu Umowy ramowej odbywać się będzie
zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku
niewykorzystania przez Zamawiającego ogólnej wartości przedmiotu Umowy ramowej
określonej w § 3 ust. 1 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec
Zamawiającego.
8. Umowa ramowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia jej zawarcia lub
do wykorzystania kwoty określonej w § 3 ust. 1 lub zrealizowania dostaw w ilościach
określonych w ust. 5 – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
§2
ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ OBJĘTYCH UMOWĄ RAMOWĄ
1. W przypadku zawarcia umowy ramowej z większą ilością Wykonawców Zamawiający
udziela zamówień (zamówień jednostkowych), których przedmiot jest objęty Umową
ramową, zwracając się o złożenie ofert - zgodnie z art. 101a ust. 1 pkt. 2) lit. b) Ustawy Pzp.
2. W przypadku zaproszenia Wykonawców będących stronami Umowy ramowej do składania
ofert, o których mowa w ust. 1, Zamawiający:
1) stosuje te same warunki udziału w postępowaniu i warunki realizacji zamówienia, które
stosowano przy zawarciu Umowy ramowej, oraz w stosownych przypadkach, inne
warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub ogłoszeniu
o zamówieniu dotyczących Umowy ramowej;
2) zaprasza do składania ofert Wykonawców zdolnych do wykonania przedmiotu
zamówienia;
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3) wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem złożoności przedmiotu zamówienia
oraz czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia ofert w odniesieniu do każdego
zamówienia.
3. Termin składania ofert będzie wynosił nie mniej niż 3 dni robocze od daty wysłania
zaproszenia do złożenia ofert Wykonawcom, z którymi ma zwartą Umowę ramową,
z uwzględnieniem złożoności przedmiotu zamówienia oraz czasu niezbędnego do
przygotowania i złożenia ofert w odniesieniu do danego zamówienia jednostkowego.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie odbywać się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na
wskazane przez Strony w umowie ramowej, lub drogą pisemną za pośrednictwem operatora
pocztowego - zgodnie z wyborem Zamawiającego.
5. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, odpowiednio na
wskazany przez Zamawiającego adres.
6. Kryterium oceny ofert zostały określone w § ….. SIWZ.
7. Zamawiający udzieli zamówienia jednostkowego temu Wykonawcy, którego oferta będzie
najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych ofert.
8. Oferta Wykonawcy zawierająca ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia wyższe od cen
maksymalnych określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę w ramach postępowania
na zawarcie umowy ramowej lub termin realizacji zamówienia dłuższy niż w ofercie
złożonej przez Wykonawcę w ramach postępowania na zawarcie umowy ramowej, będzie
podlegała odrzuceniu.
9. Oferta Wykonawcy zawierająca parametry techniczne przedmiotu zamówienia
niespełniające wymagań Opisu przedmiotu zamówienia, będzie podlegała odrzuceniu.
10. Oferta Wykonawcy złożona po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie podlegać
będzie odrzuceniu.
11. Zamówienie uważa się za udzielone w momencie podpisania przez Strony umowy
jednostkowej na określony w zaproszeniu do składania ofert zakres danego zamówienia
jednostkowego. Wzór umowy jednostkowej stanowi Załączniki nr 3 do Umowy ramowej.
12. Jeżeli Zamawiający zawrze umowę ramową tylko z jednym wykonawcą na podstawie art.
101a ust 1 pkt 1 PZP (w wyniku złożenia jednej oferty), to w takim przypadku strony
przystąpią do negocjacji warunków udzielonego zamówienia, z uwzględnieniem kryteriów
oceny ofert określonych w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej
oraz cen maksymalnych określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
13. Wykonawca, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania do podpisu
umowy jednostkowej, doręcza Zamawiającemu podpisany egzemplarz umowy na adres
siedziby Zamawiającego bądź przesłanej na adres e-mail Zamawiającego w sytuacji, gdy
dokona podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
14. Jeżeli Zamawiający nie otrzyma w wyznaczonym terminie oferty lub podpisanych
egzemplarzy umowy jednostkowej poczytuje się, że Wykonawca rezygnuje z udziału
w postępowaniu o udzielenie jednostkowego zamówienia.
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15. Informację o wyborze Wykonawcy do realizacji zamówienia jednostkowego Zamawiający
zamieszcza na swojej stronie internetowej.
16. Wszelka korespondencja w ramach Umowy ramowej przekazywana będzie na poniżej
wymienione adresy:
1) Zamawiający : …………..., adres: …………………………, tel. ……………………….
e-mail: ………………….
2)
Wykonawca
:
…………………..,
adres:
………………………,
tel.
……………………e -mail: …………………
17. Zmiana wskazanych w ust. 1 danych adresowych, telefonów, adresów e-mail nie stanowi
zmiany umowy ramowej i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy. Zmiana ta
staje się skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą otrzymania przez nią pisemnego
zawiadomienia.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Na podstawie Umowy ramowej Zamawiający może udzielać zamówień jednostkowych do
kwoty …………. zł netto (słownie:………………………. co daje łączną kwotę
……………………. zł brutto (słownie: …………………… ) z podatkiem VAT, nie dłużej
jednak niż do dnia ………………….. roku lub do wyczerpania wskazanej kwoty, jeśli
zdarzenie to nastąpi wcześniej.
2. Kwota wskazana w ust. 1 określa górną granicę zobowiązań, jaką Zamawiający może
wydatkować na podstawie Umowy ramowej łącznie względem Wykonawcy oraz względem
pozostałych wykonawców, z którymi zawarł Umowę ramową (dalej: „Pozostali
wykonawcy”).
3. Udzielenie zamówień na niższą kwotę niż wskazana w ust. 1, nie może być podstawą
roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z Umowy ramowej.
4. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 1 Umowa ramowa wygasa, bez
konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron.
5. Wynagrodzenie dla zamówień jednostkowych, realizowanych na postawie umowy
jednostkowej, będzie określane na podstawie cen jednostkowych podanych przez
Wykonawcę w ofercie, przy czym płatność następować będzie na podstawie umów
jednostkowych w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość określenia w zamówieniu jednostkowym górnej kwoty wynagrodzenia na
realizację umowy jednostkowej.
6. Podstawą wystawienia faktur są podpisane bez zastrzeżeń protokoły zdawczo-odbiorcze
sporządzane po realizacji każdej umowy jednostkowej. Wzór protokołu zdawczoodbiorczego stanowi Załącznik do umowy jednostkowej.
7. Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
należną kwotą wskazaną na prawidłowo wystawionej fakturze VAT.
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§4
WARUNKI ODBIORU ZAMÓWIEŃ OBJETYCH UMOWĄ RAMOWĄ
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia jednostkowego będzie
rozliczana w oparciu o niezmienne ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy
złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia jednostkowego.
2. Warunki odbioru i zapłaty za wykonane zamówienie jednostkowe określać będzie umowa
jednostkowa.
3. Wykonawca zamówienia jednostkowego zobowiązany będzie do przedłożenia prawidłowo
sporządzonej faktury VAT wystawionej Zamawiającego na warunkach określonych
w umowie jednostkowej z zastrzeżeniem, iż Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin
przedłożenia ostatnich faktur składanych w roku kalendarzowym.
4. Należność z tytułu wykonania zamówienia jednostkowego, płatna będzie w terminie do 30
dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Zamawiającego.
§5
1. Umowy jednostkowe zawierane będą oddzielnie do każdego udzielonego zamówienia
(tzw. zamówienia jednostkowego).
2. W zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą umowie jednostkowej wymienione
zostaną te elementy zamówienia, co do których Wykonawca złożył najkorzystniejszą
ofertę.
3. Umowy jednostkowe zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każda
umowa jednostkowa po podpisaniu przez Strony stanowi załącznik do niniejszej umowy
ramowej.
4. Umowy jednostkowe mogą być podpisywane wyłącznie przez osoby uprawnione do
reprezentowania Strony lub przez osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo, którego
oryginał musi zostać przekazany drugiej stronie.
5. Umowa jednostkowa może odbiegać od wzoru wskazanego w Załączniku nr 3 do Umowy
ramowej, jeżeli nie jest to sprzeczne z niniejszą Umową.
§6
GWARANCJA JAKOŚCI

Warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy jednostkowej stanowiącej
Załącznik nr 3 do Umowy ramowej.
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§7
KLAUZULA POUFNOŚCI
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych
w związku z wykonywaniem umowy ramowej oraz umów o zamówienia jednostkowe,
niezależnie od formy zdobycia tych informacji i ich źródła, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną Wykonawca zwróci się do Zamawiającego
o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną.
3. Wykonawca obwiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania
postanowień pkt 1 i 2 przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie
lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą.
§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy
jednostkowej podwykonawcom (dalej: „Podwykonawca”, „Podwykonawcy”). Zasady
powierzenia wykonywania części przedmiotu umowy jednostkowej Podwykonawcom, zasady
informowania o zmianie Podwykonawcy określa umowa jednostkowa.
§9
SIŁA WYŻSZA
1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
spowodowane siłą wyższą.
2. Siłą wyższą, w rozumieniu Umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od
Stron, których nie dało się przewidzieć przed podpisaniem Umowy, w szczególności:
wojna, atak terrorystyczny, strajk, pożar, eksplozja, powódź, huragan, katastrofa naturalna.
3. Wykonanie Umowy ramowej zostanie zawieszone na czas trwania siły wyższej i usuwania
jej skutków.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzenia,
uniemożliwiającego wykonanie Umowy bądź przyczyniającego się do nienależytego
wykonania Umowy, spowodowanego siłą wyższą, nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni
roboczych od dnia wystąpienia takiego zdarzenia.

6

§ 10
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za odstąpienie od Umowy ramowej
przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wówczas zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wartości
brutto nie zrealizowanej części niniejszej Umowy. Dla potrzeb wyliczenia kary umownej
przyjmuje się, że wysokość kary umownej wyliczona będzie według wartości
wynagrodzenia określonego w umowach jednostkowych podpisanych na realizację części
przedmiotu zamówienia określonych w § 1 ust. 5 Umowy ramowej.
2. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar bezpośrednio
z płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę, bez wyznaczenia mu terminu do
zapłaty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
4. Zakres i wysokość kar umownych za naruszenie postanowień umowy jednostkowej w toku
jej wykonywania lub po jej wykonaniu określa wzór umowy jednostkowej dla
poszczególnych części przedmiotu zamówienia określonego Umową ramową.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody umyślnie wyrządzone Zamawiającemu
lub wynikające z rażącego niedbalstwa przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem
postanowień Umowy ramowej lub umowy jednostkowej. Naprawienie szkody obejmuje
szkodę rzeczywistą.

§ 11
ZMIANY UMOWY
1. Zmiana Umowy ramowej dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych
przepisami Pzp, w szczególności:
1) zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% łącznego wynagrodzenia wskazanego
w § 3 ust. 1, niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych przepisami ustawy.
Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem, niezależnie od jej wartości, nie
może prowadzić do zmiany charakteru Umowy ramowej, w szczególności do zastąpienia
przedmiotu zamówienia innego rodzaju przedmiotem;
2) zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Pzp;
3) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia do Umowy ramowej zmian w przypadku zmiany przepisów prawa,
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw,
Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający
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4)

5)
6)
7)

dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy ramowej lub zmiany zakresu świadczeń
Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie brutto przewidziane Umową
ramową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług
(ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana
będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do wynagrodzenia objętego
fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa
wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług;
uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność
zmiany sposobu wykonania umowy ramowej;
z powodu działań osób/podmiotów trzecich uniemożliwiających wykonywanie umowy
ramowej, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
zmiana wysokości wynagrodzenia brutto może nastąpić, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d)

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych;

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z żądaniem zmiany wynagrodzenia
może wystąpić także Zamawiający – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie
do przedstawienia wskazanych w tym postanowieniu szczegółowych kalkulacji oraz
dowodów ich prawidłowości, niezwłocznie po otrzymaniu żądania Zamawiającego.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony,
przy czym jeżeli zmiana kosztów Wykonawcy nastąpiła przed dokonaniem zmiany Umowy
ramowej, zmiana wysokości wynagrodzenia będzie uwzględniała także zmianę wysokości
kosztów ponoszonych po dacie zmiany odpowiednich przepisów prawa, a przed datą
dokonania zmiany Umowy ramowej.
4. Wszelkie zmiany w Umowie ramowej wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
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§ 12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
ramowej nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy powinno
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno
zawierać uzasadnienie. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie trzydziestu dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ramowej bez zachowania terminu
wypowiedzenia jeśli nastąpiło odstąpienie od co najmniej dwóch umów jednostkowych z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający ma również prawo odstąpić od Umowy ramowej bez zachowania terminu
wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca po złożeniu oferty na zamówienie
jednostkowe nie zawarł z Zamawiającym umowy jednostkowej we wskazanym w § 2 ust.
12 Umowy ramowej.
4. W przypadku określonym ust. 2 niniejszego paragrafu, odstąpienie może nastąpić bez
uprzedniego wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego terminu do usunięcia
naruszenia.
§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania Umowy ramowej i umowy
wykonawczej, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieunormowanych Umową ramową zastosowanie mają w szczególności
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) oraz odpowiednie przepisy mające związek z przedmiotem
Umowy ramowej.
3. Zgodnie z art. 78 KC umowę sporządzono i podpisano w wersji elektronicznej z użyciem
bezpiecznego podpisu elektronicznego.
4. Załączniki stanowią integralną część Umowy ramowej i obejmują:
1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,
3) Załącznik nr 3 – Wzór umowy jednostkowej.
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