LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
CENTRALA
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Załącznik nr 3 Zapytania ofertowego nr 2937/ZP/2020
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta zgodnie z treścią § 11. ust.1., dalej zwana „Umową”, 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 oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej pod nr 0000144355, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 016321074, NIP: 5222548391,
reprezentowanym przez Dyrektora – Roberta Gałązkowskiego
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a
……………………………z siedzibą w Warszawie ul. …………………….., …………………….,
NIP: ……………….., REGON: ………………..,
Reprezentowanym przez ……………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanych dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego nr …………….. pn. „Doposażenie serwerowni w Oddziałach i Filiach Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego w systemy klimatyzacji” zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), bez
stosowania jej przepisów, Strony zawierają umowę następującej treści:
§ 1.
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzacji (dalej: Urządzenia)
w serwerowniach Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ),
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stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz ze złożoną Ofertą z dnia ………………….., stanowiącą
Załącznik nr 2 do Umowy, zwanych dalej łącznie przedmiotem Umowy.
§ 2.
Termin oraz warunki dostawy i montażu
1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 listopada 2020 r.

2.

Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania Umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu
projekty harmonogramów prac instalacyjnych i adaptacyjnych oraz schematy podłączenia
w zakresie zagospodarowania pomieszczeń serwerowni w części dotyczącej instalowanych
i wykorzystywanych

urządzeń,

okablowania

elektrycznego,

odprowadzenia

skroplin.

Zamawiający zobowiązuje się zaakceptować dostarczone dokumenty w ciągu 3 dni roboczych
od ich dostarczenia lub wskazania koniecznych zmian i poprawek za wyznaczeniem
dodatkowego 7 dniowego terminu na ich wprowadzenie.
3.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić przedmiot Umowy na swój
koszt w lokalizacjach Zamawiającego zgodnie z OPZ, zgodnie z harmonogramem, o którym
mowa w ust. 2.

4.

Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu Umowy
należy uzgodnić telefonicznie lub drogą elektroniczną zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi
w §10. ust. 1. pkt 1). Umowy.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac instalacyjnych z zachowaniem należytej
staranności i pod nadzorem Zamawiającego.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów, wytycznych i procedur oraz
przepisów prawa obowiązujących na terenie Filii i Oddziałów Zamawiającego oraz
do uwzględnienia ww. w trakcie wykonywania prac.

7.

Jeżeli podczas dostawy, montażu lub uruchomienia przedmiotu Umowy powstaną uszkodzenia
budynku, instalacji lub wyposażenia Oddziału lub Filii Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje
się na własny koszt do ich niezwłocznego naprawienia oraz odtworzenia stanu poprzedniego.

8.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie niezwłocznie uszkodzeń, o których mowa
w ust. 7., Zamawiający po wezwaniu Wykonawcy, ma prawo do usunięcia tych uszkodzeń
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Z dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu Umowy zostanie sporządzony protokół
zdawczo – odbiorczy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Jeżeli podczas czynności
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odbioru okaże się, że przedmiot Umowy jest niezgodny z Umową lub posiada wady, Zamawiający
ma prawo odmówić jego przyjęcia a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ponownie
przedmiot Umowy, jego wadliwą lub brakującą część, w terminie nie dłuższym niż 7 dni
liczonych od dnia odmowy przyjęcia przedmiotu Umowy.
§ 3.
Wynagrodzenie
1. Strony ustaliły za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy wynagrodzenie ryczałtowe

w wysokości…………………zł brutto (słownie: ……………………….. brutto).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1. zawiera koszty dostawy do miejsca wskazanego przez

Zamawiającego, koszty montażu i uruchomienia przedmiotu Umowy, oraz wszelkie inne koszty
związane z realizacją przedmiotu Umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę

po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu Umowy.
4. Zapłata faktury VAT nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze

………………………………………….. w Banku …………………………….., w terminie
30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia kwotą należności rachunku bankowego

Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia

kar umownych, o których mowa w § 6.
7. Wykonawca pod rygorem nieważności nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,

przenieść wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej.
§ 4.
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone Urządzenia i wykonane
instalacje. Okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż okres rękojmi za wady Urządzeń.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.
2. Udzielenie gwarancji jakości oraz rękojmia za wady oznacza, że Wykonawca ponosić będzie
odpowiedzialność za szkody będące następstwem wad Urządzeń i wykonanych instalacji
niezbędnych do prawidłowego działania Urządzeń.
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3. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (fizyczne i prawne) Urządzeń i instalacji rozpoczyna
swój bieg licząc od daty podpisania, przez upoważnionych przedstawicieli Stron, bez zastrzeżeń
protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych może
zlecić na własną odpowiedzialność i na własny koszt innemu profesjonalnemu podmiotowi.
W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich
zaistniałych wad i uszkodzeń Urządzeń tj. do naprawy lub wymiany: urządzeń, podzespołów,
elementów wyposażenia, części, instalacji, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe,
tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania niewłaściwych materiałów,
błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn.
Gwarancją objęte są wady Urządzeń wynikające z wad materiałowych oraz z wad wykonania.
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek niewłaściwego
użytkowania Urządzeń przez Zamawiającego.
6. Ilekroć w treści Umowy jest mowa o awarii rozumie się przez to taki stan Urządzeń, który
uniemożliwia korzystanie z Urządzeń w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
7. Zamawiający wymaga, aby awaria została usunięta w ciągu 2 dni licząc od dnia jej zgłoszenia
przez przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie pod numer wskazany w § 11. ust. 6.
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 11. ust. 5. Umowy.
8. Ilekroć w treści Umowy jest mowa o usterce rozumie się przez to taki stan przedmiotu Umowy,
który ogranicza korzystanie z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
9. Zamawiający wymaga, aby usterka została usunięta w ciągu 7 dni licząc od dnia jej zgłoszenia
przez przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie pod numer wskazany w § 11. ust. 6.
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 11. ust. 5. Umowy.
10. Strony zgodnie ustalają, że naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, wykonywane
będą w siedzibie Filii / Oddziale Zamawiającego, w której zamontowano przedmiot Umowy.
Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części
zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane z wykonywaniem napraw
obciążają Wykonawcę.
11. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin gwarancji
jakości biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli
Wykonawca nie usunie wad we wskazanych w Umowie terminach, Zamawiający może je usunąć
samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia
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Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
13. Uprawnienia wynikające z gwarancji stosuję się odpowiednio w przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z ustawowego prawa rękojmi.
14. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do swobodnego dysponowania przedmiotem Umowy,
oraz że dostarczone Urządzenia nie są dotknięte żadną wadą fizyczną ani prawną.
15. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Urządzenia będą spełniać wszelkie wymagania
wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz będą zgodne z obowiązującymi normami.
§ 5.
Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady
fizyczne i prawne przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia Umowy i wykonania
Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa.
3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością oświadczenia zawartego
w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych w związku
z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie.
4. Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1. Umowy pokryje
wszelkie koszty i wydatki związane z wykonaniem przedmiotu Umowy. Wykonawca
nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych
przy wykonywaniu Umowy, ani do zwolnienia go z zaciągniętych w tym celu zobowiązań.
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zaliczek na poczet wynagrodzenia.
Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewłaściwej oceny
nakładów pracy niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, błędnego oszacowania
wszelkich pozostałych kosztów związanych z realizacją prac objętych Umową, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne
nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania zakresu prac nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w Umowie.
§ 6.
Kary umowne
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający ma prawo
do naliczania kar umownych.

NIP: 522-25-48-391 KRS: 0000144355

www.lpr.com.pl, e-mail: centrala@lpr.com.pl

6
2. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi z tytułu:
1) opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2. ust. 1. wysokości
1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3. ust. 1. Umowy za każdy dzień opóźnienia.
2) opóźnienia w usunięciu wad, usterek lub uzupełnieniu braków w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3. ust. 1. Umowy za każdy dzień opóźnienia,
3) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3. ust. 1. Umowy.
3. Zapłata kary umownej określonej w ust. 2. pkt 1) i pkt 2) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
wykonania przedmiotu Umowy, ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających
z Umowy.
4. Podstawę zapłaty kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona
Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy bez dodatkowego oświadczenia na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie ust. 2. nie przekroczy 30% wartości
brutto Umowy, określonej w § 3. ust. 1.
7. W przypadku gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
§ 7.
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie, w całym okresie obowiązywania Umowy, prawo odstąpienia
w całości lub w części niezrealizowanej Umowy, w przypadku nie wykonania lub nienależytego
wykonania Umowy skutkującego opóźnieniem w jej wykonaniu przekraczającym 14 dni,
ze skutkiem natychmiastowym po upływie wskazanego przez Zamawiającego dodatkowego
terminu, w przypadku:
1) niewykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym § 2. ust. 1.,
2) stwierdzenia, że Urządzenia nie posiadają cech fabrycznie nowych,
3) ujawnienie nienadających się do usunięcia wad fizycznych lub prawnych w dostarczonych
Urządzeniach,
4) opóźnienia w wykonaniu (montaż, uruchomienie) przedmiotu Umowy trwającego ponad
14 dni od dnia określonego w § 2. ust. 1.,
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5) nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
6) innego rodzaju nie należytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu Umowy, czyniącego
dalsze jej realizowanie bezprzedmiotowym.
2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy powinno, pod rygorem nieważności,
zostać dokonane na piśmie i zawierać jego uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
wyłącznie za należycie wykonaną do chwili odstąpienia część Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy w części przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20%
niezrealizowanej wartości Umowy brutto.
§ 8.
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 przez podpisaniem Umowy w szczególności: wojna,
atak terrorystyczny, strajk, pożar, eksplozja, powódź, huragan, katastrofa naturalna.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania drogą elektroniczną na adresy wskazane
w § 11. ust. 3. i ust. 5. o zaistnieniu zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie Umowy bądź
przyczyniającego się do nienależytego wykonania Umowy spowodowanego siłą wyższą
nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia wystąpienia takiego zdarzenia. Strony
zobowiązane są do potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adresy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
§ 9.
Poufność
1. Strony nie mogą ujawniać informacji poufnych zawartych w Umowie, załącznikach
czy aneksach do Umowy, jak również informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy.
1) zakaz dotyczy także pracowników, podwykonawców i kontrahentów Stron,
2) zakaz nie dotyczy informacji, które Strony są zobowiązane ujawnić na podstawie przepisów
prawa.
2. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie może bezpośrednio
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lub pośrednio ujawniać żadnym osobom trzecim informacji o polityce bezpieczeństwa
Zamawiającego, w których posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem Umowy. Niniejsze
zobowiązanie wiąże Strony zarówno w czasie trwania Umowy, jak i w okresie 10 (dziesięciu) lat
po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Za naruszenie niniejszego paragrafu Wykonawca będzie
zobowiązany do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot
Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1
ustawy

z

dnia

6

września

2001

r.

o

dostępie

do

informacji

publicznej

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich starań, aby proces przetwarzania danych
osobowych ujawnionych w związku z realizacją Umowy był prowadzony zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.) oraz opracowanymi i wdrożonymi,
na użytek wewnętrzny Stron, dokumentami zawierającymi zasady bezpiecznego przetwarzania
danych osobowych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.) zawartych
w Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko,
a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.
§ 10.
1. Osobami

odpowiedzialnymi

za

prawidłową

realizację

Umowy

oraz

uprawnionymi

do kontaktowania się w sprawach wykonania przedmiotu Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:
…………………………tel.:………………. adres e-mail:………………………..
2) ze strony Wykonawcy:
…………………………tel.:………………. adres e-mail:………………………..
2. Strony zgodnie oświadczają, że osoby o których mowa w ust. 1, są umocowane do dokonywania
czynności związanych z realizacją Umowy w szczególności do odbioru i podpisywania faktury
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VAT i podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych z dostawy, montażu i uruchomienia
Urządzeń, nie są natomiast umocowane do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie składu
osobowego wymienionego w ust. 1. nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
oświadczenia złożonego drugiej Stronie. Oświadczenie to musi być złożone przez osobę
umocowaną w stosownym rejestrze do składania oświadczeń woli w imieniu Strony.
3. W związku z realizacją Umowy wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.,
Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania za pośrednictwem:
1) poczty na adresy wskazane w § 11. ust. 2. i ust. 4.,
2) drogą elektroniczną na adresy wskazane w § 11. ust. 3. i ust. 5.,
3) za

pośrednictwem

ePUAP

na

Zamawiającego:

adres:

/spzozlpr/centrala

oraz Wykonawcy:……………………………… .

§ 11.
Postanowienia ogólne
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.
2. Adresem Zamawiającego dla kierowania wszelkiej korespondencji związanej z Umową,
w tym doręczenia faktury VAT jest: ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa.
3. Adresem poczty elektronicznej Zamawiającego dla kierowania wszelkiej korespondencji
wskazanej w Umowie jest: ……………………………………………………..
4. Adresem Wykonawcy dla kierowania wszelkiej korespondencji związanej z Umową jest:
…………………………………………………………………………………………………
5. Adresem poczty elektronicznej Wykonawcy dla kierowania wszelkiej korespondencji wskazanej
w Umowie jest:…………………………………………………………………….
6. Telefonem Wykonawcy do zgłaszania usterek lub awarii jest.: ……………………..
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
8. Wszelkie spory będą załatwione przez Strony polubownie, a w przypadku niemożności
ich rozwiązania w ten sposób, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
9. Integralnymi załącznikami do Umowy są:
1) Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia,
2) Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy,
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3) Załącznik nr 3: Protokół zdawczo-odbiorczy.

ZAMAWIAJĄCY
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WYKONAWCA
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