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U M O W A - WZÓR

zawarta w dniu ............................................ w mieście Katowice pomiędzy:
Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19 NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez
działającego z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach –  
zwaną dalej „zamawiającym”, a:
* gdy wykonawcą jest spółką prawa handlowego:
...........................................................................,  z  siedzibą  w  ...............................................  przy
ulicy  ............................................................,  (kod  pocztowy  i  nazwa  miejscowości),  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  …………………,  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  ......................................,
……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ............................, REGON: ........................................,
reprezentowaną przez ................................................., zwaną dalej „wykonawcą”,

* gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panem/Panią  .........................,  zamieszkałym/ą  w  ..............……….  (kod  pocztowy),  przy  ulicy  ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., adres wykonywania działalności gospodarczej:
…………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o Działalności  Gospodarczej  RP,
PESEL:  ........................,  NIP:  ...........................,  REGON:  …………………..,  reprezentowanym/ą
przez ................................................., zwanym/ą dalej „wykonawcą”,

* gdy wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:
Panem/Panią  ..............................,  zamieszkałym/ą  w  ..............................  (kod  pocztowy),  przy  ulicy  ..............................,
legitymującym/ą  się  dowodem  osobistym  numer:  ………seria  …………,  wydanym  przez  ……………….,  dnia
…………….., PESEL: ......................., zwanym/ą dalej „wykonawcą”,

* gdy wykonawcą jest spółka cywilna:
Panem/Panią  .........................,  zamieszkałym/ą  w  ..............……….  (kod  pocztowy),  przy  ulicy  ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
Panem/Panią  .........................,  zamieszkałym/ą  w  ..............……….  (kod  pocztowy),  przy  ulicy  ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ...........................,
REGON: …………………..,
(…)
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………, na podstawie umowy
z dnia ……………., NIP: ………………., REGON: ……………...., reprezentowanej przez ……………………, zwaną dalej
„wykonawcą”,
*) wypełnia się właściwe

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie art. 39 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (oznaczenie postępowania ZP-2380-366-85/2017)

§ 1
1. Wykonawca sprzedaje, dostarcza, instaluje oraz konfiguruje na własny koszt, a Zamawiający kupuje system zasilania

gwarantowanego dla KMP Tychy zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1   do umowy oraz zgodnie ze
specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

2. Wykonawca  dostarcza i instaluje oraz konfiguruje sprzęt  fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych,
dopuszczony  do  obrotu  oraz  gatunku  I-go.  Ponadto  zasilacz  UPS  oraz  akumulatory  muszą  pochodzić  z  bieżącej
produkcji,  tj.  nie  mogą  być  starsze  niż  6  miesięcy  od  dnia  dostawy,  co  będzie  podlegać  weryfikacji  przez
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądanie od Wykonawcy dostarczenia dokumentów w tym zakresie,
a  w  szczególności  pisemnego  potwierdzenia  powyższego  wymogu przez  producenta  sprzętu  Wszystkie  dokumenty
należy dostarczyć w języku polskim.

3. Wykonawca zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy zgodnie  z  wymogami  określonymi  w specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia  (wraz  z  załącznikami)  i  złożonej  przez  Wykonawcę  ofercie  oraz  wymogami
określonymi w polskich normach, przepisami prawa, wewnętrznymi przepisami Zamawiającego, uwagami zgłoszonymi
przez przedstawicieli Zamawiającego a w szczególności przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

§ 2
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2017 r. 

( z zastrzeżeniem 1 przedłużenia terminu zakończenia dostawy i montażu systemów zasilania gwarantowanego dla KMP
Tychy na pisemne zgłoszenie Wykonawcy w przypadku, gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem: 

siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych  od
Wykonawcy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, a których
nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie  z  zachowaniem  należytej
staranności (między innymi konieczność wykonania dodatkowych prac montażowych),
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2. Dzień zakończenia prac to dzień końcowego odbioru, a tym samym do terminu określonego w ust. 1 muszą zostać
zakończone wszystkie prace wynikające z realizacji umowy we wskazanej § 1 ust. 1 lokalizacji.

3. W  przypadku  przekroczenia  przez  Wykonawcę  terminu  realizacji  zadania  wskazanego  w  ust.  1  Zamawiającemu
przysługiwać będzie prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 lit. a umowy, natomiast w przypadku
niezrealizowania  zamówienia  do  dnia  30.12.2017  r.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od
niezrealizowanej części umowy i  naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b umowy.

§ 3
1. Osobami upoważnionymi przez  Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji  umowy,  w tym

dokonywania odbiorów i podpisywania dokumentów odbiorczych są:
a. …………………………...
b. ...........................................

2. Osobami upoważnionymi przez  Wykonawcę  do kontaktów z  Zamawiającym w sprawach  realizacji  umowy,  w tym
dokonywania odbiorów i podpisywania dokumentów odbiorczych są:
a. ...................................................... tel. .......................... e-mail .....................................................................
b. ...................................................... tel. .......................... e-mail .....................................................................
c. ...................................................... tel. .......................... e-mail .....................................................................
d. ...................................................... tel. .......................... e-mail .....................................................................

3. Strony zobowiązują się do powiadomienia na piśmie w przypadku zmian osób wymienionych w § 3 ust. 1 i ust. 2.
4. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów nie stanowi zmian w treści umowy.

§ 4
1. Maksymalna wartość zamówienia wynosi dla KMP Tychy

a. cena  brutto za dostawę systemu: …………………………... złotych brutto (słownie:  …………………………….),
w tym podatek VAT …………..%, według ceny podanej w ofercie.

b. cena brutto za instalację systemu: ………………... złotych brutto (słownie: ………………...), w tym podatek VAT
………….. %, według ceny podanej w ofercie.

c.  Maksymalna wartość zamówienia wynikająca z ust. 1 a i b wynosi …............................. złotych brutto, (słownie:
………………...), w tym podatek VAT ………….. %.

2. Wartość  umowy nie może przekroczyć kwoty określonej  w ust.  1.  Dopuszcza  się  możliwość realizacji  zamówienia
wartości  niższej  niż  wymieniona  w  ust.  1.  Wartość  zamówienia  określona  w ust.  1  obejmuje  wszystkie  elementy
wynikające z realizacji umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego końcowy protokół
odbioru.

4. Faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, na konto
Wykonawcy  wskazane  na  fakturze. Za  datę  dokonania  płatności  strony  będą  uważały  datę  przekazania  przez
Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

5. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz przy
braku dokumentów rozliczeniowych z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą, Zamawiający ma prawo odmówić jej
przyjęcia.

§ 5
1. Wykonawca oświadcza, że cały zakres objętych niniejszą umową wykona w całości nakładem własnym  /  z udziałem

Podwykonawców  w  następującym  zakresie  .....................,…………………………….a  wskazanych  w  formularzu
ofertowym.

2. W przypadku powierzenia wykonania części prac osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte
wykonanie. 

3. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie zawinione i niezawinione szkody, które powstały
w związku z pracami powierzonymi przez Wykonawcę, wykonywanymi przez osoby trzecie.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy.

§ 6
1. Wykonawca  oświadcza,  iż  wykonane  prace  zostaną  przeprowadzone  przez  odpowiednio  wykwalifikowany  personel

posiadający stosowne uprawnienia i zezwolenia wymagane do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Pracownicy  Wykonawcy  delegowani  do  realizacji  przedmiotu  umowy wykonujący  prace  instalacyjne  bezpośrednio

związane z montażem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia muszą posiadać świadectwa kwalifikacji uprawniające
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 (G1) na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi,
konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym nie
wyższym niż 1kV, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50kW, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i
instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.
2.1 Pracownikami Wykonawcy  posiadający uprawnienia  wskazane w ust. 2 są: 

a) ……………………………………..  uprawnienie nr  ………………………………………………..
b) ……………………………………... uprawnienie nr  ……………………………………………….. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia niektórych pracowników Wykonawcy na teren obiektu  we
wskazanej w § 1 ust. 1 lokalizacji bez podania przyczyny.

3. Jeden  pracownik  Wykonawcy  nadzorujący  prace  w  lokalizacji  wskazanej  w §  1  ust.  1 musi  posiadać  świadectwo
kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 (G1) na stanowisku dozoru
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu
znamionowym  nie  wyższym  niż  1kV,  zespołów  prądotwórczych  o  mocy  powyżej  50kW,  aparatury  kontrolno-
pomiarowej  oraz  urządzeń  i  instalacji  automatycznej  regulacji,  sterowania  i  zabezpieczeń  urządzeń  i instalacji
wymienionych powyżej.
3.1 Pracownikami Wykonawcy  posiadający uprawnienia  wskazane w ust. 3 jest: 
a) ……………………………………..  uprawnienie nr  ………………………………………………..

4. Pracownicy Wykonawcy muszą być przeszkoleni przez producenta zasilaczy UPS oraz autoryzowani przez niego do
wykonywania  prac  związanych  z  montażem,  uruchomieniem,  konfiguracją,  pomiarami  i  dopuszczeniem  do  pracy
urządzeń.  Zaświadczenia  o  przeszkoleniu  powinny  być  wystawione  bezpośrednio  przez  producenta  co  najmniej  4
pracownikom realizującym zamówienie i nie mogą być starsze niż 8 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  weryfikacji  odpowiednich  dokumentów  potwierdzających  odbycie  szkoleń
i posiadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3-4. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia pracowników nie spełniających wymagań określonych w ust. 3-4
do wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy.

7. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  nie  dopuszczenia  pracowników  Wykonawcy  do  wykonywania  czynności
związanych z przedmiotem umowy wskutek nie przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 5. 

8. Zmiana osób delegowanych do realizacji przedmiotu umowy, wskazanych w pkt 2 ppkt 2.1 nie stanowi zmian w treści
umowy. Za dokonanie zmiany osób zostanie uznane oficjalne pismo Wykonawcy o dokonaniu zmiany, podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

§ 7
1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy do opracowania i przedstawienia

Zamawiającemu harmonogramu prac związanych z przedmiotem zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy do opracowania i przedstawienia

Zamawiającemu koncepcji technicznej, w której określone będą szczegóły prac planowanych do wykonania.
3. Koncepcja  techniczna,  o  której  mowa  w  ust.  2  podlegać  będzie  ocenie  w  przeciągu  5  dni  przez  uprawnionych

reprezentantów  Zamawiającego.  Wszelkie  uwagi  wynikające  z  tej  oceny  podlegać  będą  uwzględnieniu  przez
Wykonawcę w terminie 3 dni po czym przedstawi on poprawioną wersję koncepcji do ostatecznej akceptacji. 

4. Ewentualne uwagi Zamawiającego do poprawionej wersji koncepcji skutkować będą powtórzeniem procedury zawartej
w ust. 3 z zachowaniem terminów z ust. 3.

5. Wszelkie  prace  instalacyjne,  montażowe  i  przyłączeniowe  urządzeń  rozpoczną  się  po  ostatecznym zaakceptowaniu
koncepcji technicznej przez Zamawiającego oraz w terminie przez niego zaakceptowanym. 

6. Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  poinformowania  Zamawiającego  o  planowanym  rozpoczęciu  prac
z wyprzedzeniem 3 dni roboczych celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.

7. Od chwili  przystąpienia  do wykonywania prac montażowych do czasu bezusterkowego odbioru końcowego,  ryzyko
wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą sprzętu ponosi Wykonawca.

8. Za  szkody  urządzeń  lub  sprzętów  będących  własnością  Zamawiającego  powstałe  w  trakcie  realizacji  umowy
odpowiedzialność ponosi Wykonawca do pełnej wartości powstałej szkody. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac przestrzegając rygorystycznie aktualnych przepisów bhp i p. poż.
10. Zamawiający  zastrzega  sobie prawo do żądania  od Wykonawcy dokumentów potwierdzających  legalizację,  badania

techniczne, w tym badania dokonywane przez UDT wszystkich przyrządów pomiarowych i innych urządzeń użytych do
realizacji przedmiotu umowy a wymagających takowych badań.

11. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość
oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy.

12. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania prac,  we własnym zakresie zabezpieczyć pojemnik na składowanie
odpadów.

13. Wykonawca  jest  zobowiązany  z  chwilą  zakończenia  prac  do  przywrócenia  infrastruktury  Zamawiającego  do  stanu
pierwotnego.

§ 8
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi jednorazowe szkolenie dla max. 4 osób personelu

lokalizacji  wskazanej  w §  1  ust.  1  w  ich  siedzibie,  z  zakresu  obsługi  i  wykonywania  niezbędnych  czynności
konserwacyjnych.

2. Zakres  szkolenia  obejmie  w  szczególności:  budowę  i  konfigurację  urządzeń,  właściwą  interpretację  informacji
sygnalizowanych przez urządzenia, a także zasady diagnostyki stanów awaryjnych, zasady postępowania w sytuacjach
awaryjnych,  przełączanie  trybów  pracy  urządzeń  oraz  podstawowe  zasady  BHP  przy  ich  obsłudze  i  interpretacji
komunikatów generowanych na stacji zdalnego monitorowania i zarządzania.

3. Szkolenie  zostanie  przeprowadzone,  w  języku polskim w miejscu  i  terminie  ustalonym z  Zamawiającym w czasie
realizacji umowy. Uzgodnienie terminu nastąpi nie później, niż na pięć dni roboczych przed planowanym terminem jego
przeprowadzenia.
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4. Szkolenie zostanie zakończone wystawieniem przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających odbycie przeszkolenia
wraz  z  oświadczeniem o możliwości  wykonywania  przez  przeszkolone  osoby bieżącej  obsługi  urządzeń  bez  utraty
gwarancji na cały przedmiot dostawy.

5. Z  przeprowadzonego  szkolenia  zostanie  sporządzony  protokół  i  podpisany  przez  przedstawicieli  stron  w  trzech
egzemplarzach zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy.

6. Wykonawca zapewni również dokumentację i materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz elektronicznej (jeżeli
występuje), sporządzone w języku polskim, po 1 komplecie materiałów dla każdego uczestnika szkolenia.

7. Podczas  całego  okresu  gwarancji  Zamawiającemu  przysługuje  nieograniczone  prawo  do  bezpłatnych  konsultacji
w zakresie przedmiotu umowy oraz uzupełnienia materiałów szkoleniowych.

§ 9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia badań parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu umowy,

przeprowadzonych  przez  podmiot  uprawniony  do  ich  wykonywania,  celem potwierdzenia  zgodności  dostarczonych
urządzeń i wykonanych prac montażowych z wymogami SIWZ.

2. W  przypadku  stwierdzenia  wad  dotyczących  deklarowanych  parametrów  i  jakości  dostarczanych  urządzeń  oraz
wszelkich  prac  związanych  z  montażem  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  pisemnego  wezwania  Wykonawcy  do
dostarczenia urządzeń wolnych od wad i usunięcia usterek montażowych. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu
wad  trwającej  dłużej  niż  2  dni  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  zastosowaniem
§ 12 ust. 1 lit. b.

3. Koszty badań technicznych, o których mowa w ust. 1, ponosi Wykonawca, jeżeli w wyniku badań zostanie stwierdzone,
że  Zamawiający  otrzymał  urządzenia  niezgodne  z  deklarowanymi  parametrami  technicznymi  i  jakościowymi  oraz
wykonał  prace  montażowe  niezgodnie  z  polskimi  normami,  obowiązującymi  przepisami  prawa,  zasadami  wiedzy
technicznej,  wewnętrznymi  przepisami  Zamawiającego,  uwagami zgłoszonymi przez  przedstawicieli  Zamawiającego
a w szczególności przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. W przeciwnym razie koszty badań ponosi Zamawiający.

§ 10
1. Odbiór sprzętu dostarczonego w ramach realizacji  przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru

ilościowego stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, podpisanego bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli
stron w siedzibie Zamawiającego w trzech egzemplarzach.

2. Odbiór  techniczny  przedmiotu  umowy  odbędzie  się  po  zakończeniu  w  lokalizacji  wskazanej w  §  1  ust.  1  l  prac
montażowych  systemów  zasilania  gwarantowanego  na  podstawie  protokołu  odbioru  technicznego  stanowiącego
załącznik nr 4 do umowy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron w siedzibie Zamawiającego w trzech
egzemplarzach. 

3. Po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, w tym przeprowadzeniu szkolenia, o których mowa w § 8
niniejszej umowy, ustala się przeprowadzenie końcowego odbioru, z którego sporządzony zostanie protokół końcowy
odbioru (załącznik nr 6 do umowy) podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron w trzech egzemplarzach.

4. Jeżeli  przedmiot  umowy  wymaga  przeprowadzenia  prób  technicznych,  sprawdzeń  technicznych  lub  uzyskania
stosownych  zezwoleń  właściwych  organów,  Zamawiający  dokonuje  odbioru  po  przedłożeniu  przez  Wykonawcę
pozytywnych wyników tych prób, sprawdzeń lub zezwoleń.

5. Przed przeprowadzeniem odbioru technicznego Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów poprawnego
działania w obecności przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w § 3 niniejszej umowy.

6. Zamawiający dokona odbiór końcowego po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość  do  odbioru  zgodnie  z  §  10  ust.  3.  Rozpoczęcie  czynności  

odbiorczych przez Komisję nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w 7-mym 
dniu od daty zgłoszenia 

6. Najpóźniej  w dniu  odbioru  technicznego  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu następujące  dokumenty  odbiorcze
w formie papierowej – 3 egz. oraz w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD – 1 egz.  (dopuszcza się skanowanie
dokumentu nie wytworzonego elektronicznie):
a. instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń i przyrządów wchodzących w skład systemu (w języku polskim)
b. dokumentację  powykonawczą  zawierającą  opis  wykonanych  prac,  schemat  elektryczny  połączeń  urządzeń

wchodzących w skład systemu, wyniki testów o których mowa w ust. 5. 
c. protokół  pomiaru parametrów uziomu i  ochrony przeciwporażeniowej  w pomieszczeniach  montażu elementów

systemu wraz z interpretacją wyników,
d. dokumenty gwarancyjne,
e. pisemne oświadczenie, że dostarczony zasilacz UPS oraz akumulatory są fabrycznie nowe i pochodzą z bieżącej

produkcji, tj. są nie starsze niż 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy,
f. pisemne  oświadczenie,  iż  producenci  oferowanego  zasilacza  UPS  i  akumulatorów  spełniają  wymagania

międzynarodowego standardu jakości ISO 9001 i posiadają ważny certyfikat,
g. pisemne oświadczenie, iż Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od

daty odbioru technicznego,
h. dokumenty  rozliczeniowe  z  Podwykonawcą,  jeżeli  występuje  tj.  oświadczenie  Podwykonawcy  o dokonanym

rozliczeniu finansowym z Wykonawcą za zrealizowany zakres robót.
i. oświadczenie osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi związanymi z montażem dostarczanych

urządzeń  tj.:  kierownika  robót  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych
i elektroenergetycznych: ..…………………………………., nr uprawnień ………………………..… i posiadającej
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odstępuje od odbioru.
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8. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia natychmiastowych czynności zmierzających do usunięcia wad stwierdzonych
przy odbiorze przedmiotu umowy. Usunięcie wad nastąpi w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia protokolarnego ich
stwierdzenia.  Tyczy się to również wszelkich poprawek koniecznych do naniesienia w dokumentacji powykonawczej.
Termin ten nie wydłuża czasu realizacji umowy.

9. Nie podjęcie przez Wykonawcę działań w terminie wskazanym w ust. 8,  w celu usunięcia wad, będzie skutkowało
naliczaniem kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy z zastosowaniem § 12 ust. 1 lit. a.

§ 11
1. Wykonawca udziela gwarancji na elementy przedmiotu umowy na okres:

a. ….. miesiące na zasilacze UPS 
b. ….. miesiące na akumulatory
c. ….. miesiące na pozostały zakres przedmiotu umowy, lecz nie mniej niż gwarancja producenta
licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. 
Gwarancja obejmuje:

 wady  materiałowe  i  konstrukcyjne  urządzeń,  a  także  nie  spełnianie  deklarowanych  przez  producenta
parametrów lub funkcji użytkowych;

 naprawę wykrytych uszkodzeń komponentów urządzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe;
 usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń i oprogramowania;
 baterie akumulatorów.

2. W przypadku udzielenia różnych okresów gwarancji,  o której mowa w ust. 1 wymiana lub naprawa któregokolwiek
z elementów, na który okres gwarancji został zakończony, przez innego Wykonawcę nie spowoduje utraty gwarancji na
pozostały zakres.

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez 365 dni
w roku. 

4. Zgłoszenie awarii oraz usługa serwisowa świadczona będzie w języku polskim.
5. Serwis będzie świadczony w miejscu instalacji urządzeń.
6. Wykonawca zagwarantuje usunięcie wszelkich wskazanych i stwierdzonych usterek w ciągu:

a. …... w przypadku uszkodzenia modułu zasilacza UPS poprzez wymianę modułu na sprawny i wolny od wad,
b. 12 godziny w przypadku usterek krytycznych dla funkcjonowania systemu zasilania takich jak uszkodzenie baterii/

akumulatorów  lub  innych  elementów  mających  wpływ  na  bezpieczeństwo  zasilanych  urządzeń  lub  ich
użytkowników,

c. 24 godziny dla pozostałych awarii, wyłącznie za zgodą Zamawiającego
od momentu otrzymania pisemnego (faksem bądź drogą elektroniczną - mailem) lub telefonicznego zgłoszenia awarii.

7. Za zgodą Zamawiającego w uzasadnionych okolicznościach czas usunięcia usterek wynikający z ust. 6 może zostać
wydłużony.

8. Zgłoszenia uszkodzeń, usterek i błędów dokonywane będą przez uprawnione osoby Zamawiającego w formie pisemnej
(faksem bądź drogą  elektroniczną  -  mailem) lub telefonicznej  na  adres  pocztowy,  numer  telefonu i  adres  mailowy
Wykonawcy. Zgłoszenia telefoniczne i mailowe na żądanie Wykonawcy będą potwierdzane pisemnie w ciągu  7 dni od
momentu ich zgłoszenia, co nie wydłuża w żaden sposób terminów usunięcia usterek z § 11 ust. 6.

9. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii drogą elektroniczną (e-mail).
10. Dwukrotna naprawa bądź wymiana w okresie gwarancyjnym określonym w § 11 ust. 1 dowolnego modułu, elementu,

sterownika, płytki, adaptera wchodzącego w skład zasilacza UPS stanowi podstawę dla Zamawiającego do żądania od
Wykonawcy wymiany całego urządzenia na nowe ze względu na domniemanie dostarczenia Zamawiającemu zasilacza
UPS z wadliwej serii produkcyjnej.

11. Stosowanie praw wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza stosowania uprawnień Zamawiającego wynikających
z rękojmi za wady.

12. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na swój koszt (w tym koszty dojazdu serwisu) w okresie gwarancji
zasilacza UPS przeglądów gwarancyjnych min. 1 raz w roku, obejmujących diagnostykę i konserwację urządzenia i
przyrządów dostarczonych w ramach systemu zasilania gwarantowanego. Zakres konserwacji musi być zgodny z DTR
producenta urządzeń i przyrządów. 

13. W 21 miesiącu biegu gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego należy wykonać pełną próbę pojemności baterii za
pomocą  opornicy  rozładowczej  (rozładowanie,  ładowanie,  pełen  pomiar  parametrów)  w  obecności  Zamawiającego
zakończoną protokołem pomiarowym zaakceptowanym przez  Zamawiającego.  Niespełnienie wymagań przez  baterie
akumulatorów  warunków  zapisanych  w  polskich  normach  oraz  wymagań  stawianych  przez  normy  EUROBAT  i
zalecenia producenta baterii co do starzenia się i żywotności akumulatorów stanowi podstawę dla Zamawiającego do
żądania od Wykonawcy wymiany w całości łańcuchów baterii akumulatorów. Zamawiający nie dopuszcza wymiany
pojedynczych  akumulatorów  w  łańcuchu  bateryjnym  jeżeli  jakiekolwiek  ogniwo  nie  spełnia  warunków  dalszej
eksploatacji. W takim przypadku należy wymienić wszystkie łańcuchy baterii akumulatorów na baterie o parametrach
technicznych  nie  gorszych  niż  stanowią  zapisy  w  SIWZ  przedmiotowego  postępowania  i  zaakceptowane  przez
wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.

14. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów w związku z pracami o których mowa w ust. 12 i 13.
15. W okresie  gwarancji  określonym w §  11  ust.  1  lit.  b  na  baterie  akumulatorów Zamawiający  ma prawo  żądać  od

Wykonawcy  wymiany  wszystkich  łańcuchów  baterii  akumulatorów,  jeżeli  którekolwiek  ogniwo  ulegnie  awarii.
Wymiana  może  być  dokonana  na  baterie  o  parametrach  technicznych  nie  gorszych  niż  stanowią  zapisy  w SIWZ
przedmiotowego postępowania i zaakceptowane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obsługi gwarancyjnej.
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§ 12
1. Jeżeli  zwłoka realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć

Wykonawcę karą umowną:
a. w wysokości 1% wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 lit. c), za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac

wyszczególnionych  w  §  1.  Wysokość  kary  nie  może  przekroczyć  10%  wartości  umownej  brutto  określonej
w § 4 ust.  1c.  Po  przekroczeniu  wysokości  kar  umownych  odpowiadających  10%  wartości  brutto  umowy
określonej w § 4 ust. 1c, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z zastosowaniem ust. 1 lit. b
umowy.

b. w wysokości 10% wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 lit. c), gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

c. w wysokości 10% wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 lit. c), gdy Wykonawca odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada on sam.

2. Jeżeli  opóźnienie  realizacji  umowy nastąpi  z  przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  Wykonawca ma prawo
obciążyć Zamawiającego karą umowną:
a. w wysokości 10% wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 lit. c), gdy Zamawiający odstąpi od umowy z

powodu okoliczności, za które odpowiada on sam za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

b. w wysokości 10% wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 lit. c), gdy Wykonawca odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a. 1 000 zł każdorazowo za nie przedstawienie Zamawiającemu dokumentów wynikających z § 6 ust. 5
b. 500 zł za każdą godzinę zwłoki wskazaną w § 11 ust. 6 w trakcie okresu gwarancyjnego określonego w § 11 ust. 1.
c. 1 000 zł za każdy dzień zwłoki wynikający z § 7 ust. 1-4
d. 500 zł za każdy dzień zwłoki wynikający z przekroczenia terminu określonego w § 7 ust. 6

4. Postanowienia  ust.  1  nie  wyłączają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  od  Wykonawcy  odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  oraz  do  obciążenia  Wykonawcy  karami  umownymi
określonymi  w  ust.  1,  w  przypadku  niedotrzymania  przez  Wykonawcę  warunków  umowy,  działania  na  szkodę
Zamawiającego lub w sposób naruszający interesy Zamawiającego.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania wartości naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez

Wykonawcę , po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jej wysokości.

§ 13
Zamawiający zastrzega sobie, aby wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w czasie realizacji zadań zleconych na
podstawie niniejszej umowy traktowane były jako poufne i nie były wykorzystywane do innych celów ani publikowane bez
pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 14
1. W razie wystąpienia 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 na podstawie art. 145
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.  Dopuszcza  się  zmianę  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  od
towarów i usług.

§ 15
1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory  powstałe  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  podlegają  rozstrzygnięciu  sądom  powszechnym  właściwym

miejscowo dla Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla  Zamawiającego  oraz  jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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