
  
  

 

 

Załącznik nr 8a 
UMOWA  

 
zawarta w dniu  ...................... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy  
 
Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-
706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w  Gliwicach, Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000264786,  
NIP: 641-238-03-11, REGON: 240389503,  kapitał zakładowy: ……………………. zł 
reprezentowana przez: 
 
………………………………………. 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym  
a 
 
 
……………………………………. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  
 
Na podstawie przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. 
zm.), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:  

 
 
w dalszej części umowy łącznie zwanymi „Stronami” lub każda z osobna „Stroną” 
 
o następującej treści:  

 
W braku umownej definicji pojęcia użytego w Umowie, Strony przyjmują takie 
znaczenie danego pojęcia, jakie można ustalić na podstawie definicji określonych w 
obowiązujących aktach prawnych, a w braku takich definicji, na podstawie 
powszechnie przyjętego językowego znaczenia danego zwrotu, wykładanego przy 
uwzględnieniu brzmienia postanowień Umowy, doświadczenia życiowego oraz 
wiedzy technicznej. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa rzeczy, w tym ich części składowych i 

przynależności w rozumienia prawa cywilnego, a także przeniesienie prawa 
własności, sprzętu opisanego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (dalej 
„Sprzęt”). W razie wątpliwości Strony uznają, iż przedmiot umowy obejmuje 
wszystko, co jest świadczone w ramach przedmiotu Umowy, w tym także 
wszelkie środki niezbędne w celu należytego wykonania umowy.  

2. Sprzęt dostarczony w ramach przedmiotu Umowy: 
a) będzie fabrycznie nowy nie eksploatowany i kompletny,  
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b) będzie posiadać parametry techniczne w pełni zgodne z parametrami 
określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy oraz zapewnieniami 
producenta, 

c) będzie posiadać gwarancję producenta rzeczy, 
d) będzie posiadać zainstalowane tylko oryginalne komponenty, nie 

dopuszcza się stosowania zamienników, 
e) będzie posiadać w każdym wypadku dołączoną dokumentację techniczną i 

instrukcję obsługi po 1 oryginalnym egzemplarzu w języku polskim, 
f) będzie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami (CE). 

3. Dostawa przedmiotu umowy nie spełniającego wymogów określonych w 
Umowie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia Umowy z winy Wykonawcy, 
w terminie 30 dni licząc od dnia powzięcia wiedzy o naruszeniu postanowień 
ustępu powyżej bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu spełnienia 
świadczenia. 

 
§ 2 

Oświadczenia  
Wykonawca  oświadcza, że: 

1. Nie dopuścił się naruszenia przepisów żadnej ustawy, rozporządzenia, 
orzeczenia sądu ani decyzji organów administracji państwowej w Polsce, ani 
w żadnym innym kraju, które to naruszenia mają lub mogłyby mieć 
negatywny wpływ na zawarcie lub wykonanie Umowy. 

2. Nie istnieją żadne roszczenia, z których wynika, iż działalność Wykonawcy 
narusza znaki towarowe, wzory użytkowe, patenty należące do polskich lub 
zagranicznych osób trzecich, know-how, tajemnicę przedsiębiorstwa i żadne 
pisemne roszczenia nie zostały zgłoszone, ani nie istnieje zagrożenie 
zgłoszenia takich roszczeń. 

 
§ 3 

Ogólne warunki dostawy 
1. Przedmiot umowy dostarczony zostanie do siedziby Zamawiającego  lub w 

miejsce przez niego wskazane.    W razie wątpliwości wszelkie czynności 
związane z realizacją umowy będą miały miejsce pod adresem: Ruda  Śląska, ul. 
Kłodnicka 97 lok 4  

2. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy  
od chwili podpisania przez Strony protokołu odbioru Sprzętu niezawierającego 
zastrzeżeń co do stanu jakościowego i ilościowego dostarczonego przedmiotu 
umowy. 

3. Przedmiot umowy dostarczony zostanie jednorazowo w terminie do 15 czerwca 
2012 roku. 

4. Jeżeli Wykonawca opóźnił się w realizacji dostawy w terminie umownym, 
Zamawiający może od Umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu, 
jeżeli wykonanie świadczenia po upływie terminu nie miałoby znaczenia dla 
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Zamawiającego ze względu na właściwości zobowiązania. W pozostałych 
wypadkach Zamawiający może Wykonawcy wyznaczyć, wedle własnego 
uznania, dodatkowy termin spełnienia świadczenia, a w wypadku chociażby 
częściowego niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia w 
terminie, po jego upływie Zamawiający uprawnione jest do niezwłocznego 
odstąpienia od umowy. 

5. Odstąpienie przez Zmawiającego  od umowy z przyczyn określonych w ustępach 
powyżej, nie zwalnia Wykonawcy od poniesienia odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jak i wyrządzoną szkodę na 
zasadach przewidzianych w umowie oraz przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa. 

6. W przypadku, gdy dostarczony do Zamawiającego przedmiot umowy nie 
odpowiada wymogom określonym w Umowie, Wykonawca jest zobowiązany 
odebrać przedmiot umowy z miejsca do którego przedmiot umowy dostarczył 
najpóźniej następnego dnia roboczego. Wykonawca odpowiada za sprawdzenie 
prawidłowości dołączonej do Sprzętu faktury oraz zgodności faktycznego stanu 
ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy jeszcze przed rozpoczęciem 
realizacji przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się  zabezpieczyć przedmiot umowy podczas 
transportu  przed jego  dekompletacją, zniszczeniem, uszkodzeniem  

8. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej 
współpracy z Zamawiającym. 

9. W wypadku gdy zaistnieje konieczność prac instalacyjnych, montażowych, 
konfiguracyjnych lub innych prac niezbędnych dla uruchomienia pełnej 
funkcjonalności przedmiotu umowy, należy to do obowiązków Wykonawcy  i 
zostało uwzględnione w wynagrodzeniu umownym. Proces instalacji i konfiguracji 
będzie przebiegać w taki sposób, aby nie zakłócać normalnej pracy przedsiębiorstwa 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia do przeszkolenia dwóch osób 
wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu. 

11. W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający jest 
zobowiązany do wykonywania szczegółowych przeglądów Sprzętu w siedzibie 
Zamawiającego minimum raz na sześć miesięcy, co będzie potwierdzane każdorazowo 
protokołem przeglądu Sprzętu. 
 

§ 5 
Odbiór przedmiotu umowy 

1. Strony dokonają odbioru  Sprzętu   jednorazowo na podstawie protokołu odbioru 
sporządzonego w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 2 do umowy po 
przeprowadzeniu prób Sprzętu. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego  o terminie dostawy z co najmniej 2-
dniowym dniowym wyprzedzeniem.  

3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania bądź niewykonania 
umowy, Zamawiający wraz z Wykonawcą  sporządzi protokół odbioru 
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uwzględniający ujawnione rozbieżności ze stanem pożądanym, a następnie 
Strony dokonają ponownego odbioru  Sprzętu w oparciu o kolejny sporządzony 
protokół odbioru. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do Sprzętu, Strony pisemnie 
ustalą termin usunięcia wad i nowy termin odbioru. Protokół odbioru stwierdzający 
negatywny wynik dokonanego odbioru nie może stanowić podstawy do wystawienia 
faktury VAT. ( chyba, że będzie przyjęta propozycja z § 3 tam jest już mowa o protokole 
wtedy trzeba będzie uściślić)  

 
§ 6 

Zasady współpracy 
Strony w ramach realizacji Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, przyjmują 
następujące zasady współpracy: 

1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca wyznaczą do kontaktów roboczych 
podczas wykonywania przedmiotu Umowy odpowiednio upoważnione 
osoby, 

a) po stronie Wykonawcy  - ........................................................, tel. 
….............................., e-mail: …................................................. 

b) po stronie Zamawiającego  - ..............................................., tel. 
…............................., e-mail: …................................................. 

2. Wyznaczone osoby będą kontaktować się przy użyciu poczty elektronicznej, 
faksu i osobiście w trakcie spotkań roboczych, 

3. Wszelkie zastrzeżenia Stron odnośnie realizacji Umowy muszą być 
przekazane w formie pisemnej, faksem lub przy użyciu poczty elektronicznej. 

4. Strony Umowy zobowiązują się informować nawzajem o wszelkich zdarzeniach i 
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację zobowiązań wynikających z 
niniejszej Umowy, w tym do niezwłocznego wzajemnego zawiadomienia o 
zmianie adresu dla doręczeń. Zaniechanie tego obowiązku będzie rodzić 
obowiązek naprawienia szkody w stosunku do Strony umowy która dopuściła 
się zachowania sprzecznego z postanowieniami niniejszego punktu. 

 
§ 7 

Gwarancja należytego wykonania przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy objęty jest …....-

letnią gwarancją producenta licząc od chwili podpisania protokołu odbioru i 
gwarantuje wysoką jakość świadczonych prac serwisowych. 

2. Wykonawca nie później niż w chwili dokonania odbioru przedmiotu umowy 
dostarczy również oryginalne karty gwarancyjne, jak i inne dokumenty 
wymagane przez producenta dla należytej realizacji uprawnień 
gwarancyjnych. 

3. Niezależnie od możliwości realizacji uprawnień wynikających z gwarancji 
producenta Wykonawca  na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany 
(niezależnie od innych roszczeń) zapewnić usunięcie wykrytych wad 
fizycznych na takich samych warunkach na jakich powinny być one usunięte 
zgodnie z zapewnieniem producenta. Wykonawca udziela w tym celu 
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Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres ….... 
lat licząc od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy. 

4. W każdym wypadku usuwanie wad fizycznych wykonywane będzie przez 
autoryzowany serwis Wykonawcy, do świadczenia usług gwarancyjnych. W 
wypadku dopuszczenia osób lub podmiotów nieuprawnionych, Wykonawca 
odpowiedzialny jest za utratę uprawnień wynikających z gwarancji 
niezależnie od rezultatu świadczonych przez nieuprawniony podmiot usług 
gwarancyjnych i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów 
poniesionych przez Zamawiającego w związku z usunięciem wady fizycznej 
rzeczy. 

5. Wykonawca  zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady fizycznej rzeczy 
najpóźniej w następnym dniu roboczym od daty zgłoszenia wady na piśmie, 
faksem lub pocztą elektroniczną. Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie 
zawierać wstępny opis wady fizycznej rzeczy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy w terminie 7 
(siedem) dni kalendarzowych, chyba że Strony uzgodnią inny termin 
usunięcia wady fizycznej rzeczy.  

7. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wady fizycznej lub nieusunięcia 
wady fizycznej przez Wykonawcę w terminie ustalonym w sposób określony 
wyżej, Zamawiający  może, niezależnie od naliczenia kary umownej oraz 
dochodzenia innych roszczeń odszkodowawczych, zlecić usunięcie tej wady 
osobie trzeciej oraz obciążyć Wykonawcę  kosztami poniesionymi z tego 
tytułu bez konieczności uzyskiwania uprawnienia Sądu do wykonania 
zastępczego. 

8. Naprawy gwarancyjne powinny odbywać się w miejscu ich używana przez 
Zamawiającego a w sytuacji gdy to nie jest możliwe lub zdaniem 
Zamawiającego niecelowe mogą być wykonywane przez Wykonawcę poza 
miejscem instalacji lub użytkowania przedmiotu umowy, przy czym transport 
do i z punktu serwisowego odbywać się będzie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

9. Wykonawca zapewnia jeden punkt świadczenia usług gwarancyjnych 
umożliwiający zgłaszanie i usuwanie usterek. Punkt dostępny jest pod 
następującymi danymi teleadresowymi ................... 

10. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie 
gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie 
gwarancyjnej przedmiotu umowy. 

11. Jeżeli pomimo dwóch napraw przedmiot umowy nadal wykazuje wady, 
Wykonawca dokona w ramach wynagrodzenia umownego wymiany 
przedmiotu umowy na nowy, równorzędny, wolny od wad, oraz dostarczy 
nową kartę gwarancyjną.    

12. Wykonawca jest całkowicie zwolniony z ponoszenia jakichkolwiek kosztów 
związanych z usunięciem powstałych wad. 

13. Usuwając wadę Wykonawca zobowiązuje się dokonać tego z najwyższą 
starannością, według najlepszej woli i wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami i zasadami wiedzy technicznej, przy równoczesnym użyciu 
środków co najmniej takiej samej jakości, zgodnie z warunkami 
gwarancyjnymi ujętymi w karcie gwarancyjnej producenta. Przez środki w 
rozumieniu niniejszej umowy należy rozumieć wszystko co winno być 
dostarczone w celu należytego usunięcia wady, w szczególności surowce, 
materiały, podzespoły, w tym części składowe i przynależności przedmiotu 
umowy. 

14. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych i 
czas przestojów spowodowanych wystąpieniem wad, zaś w przypadku 
wymiany Sprzętu lub jego części na wolny od wad, bieg gwarancji rozpoczyna 
się od nowa 

15. Z chwilą usunięcia wady przedmiot umowy objęty zostanie nową gwarancją 
na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

16. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad 
obniżających wartość przedmiotu umowy, które nie nadają się do usunięcia, 
Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, 
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy, 

b) zażądać wymiany przedmiotu sprzedaży na wolny od wad, zachowując przy 
tym prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z 
opóźnienia. 

17. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż przepisy niniejszego paragrafu 
znajdują zastosowanie do wszelkich wad niezależnie od ich charakteru lub 
rozmiaru. 

18. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  
 

§ 8 
Wynagrodzenie oraz warunki płatności  

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy (wynagrodzenie) na łączną kwotę 
……………. zł (słownie: ……………………) , która ulegnie o podatek od towarów 
i usług wedle obowiązującej stawki.  

2. Zapłata wynagrodzenia Strony nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT w terminie 21 dni od daty dostarczenia do 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Faktura 
zostanie wystawiona wyłącznie na podstawie wolnego od zastrzeżeń protokołu 
odbioru Sprzętu. Zamawiający nie dopuszcza wystawienia przez Wykonawcę 
częściowych faktur VAT. 

3. Za datę płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego  
Wykonawca  uprawniony będzie do dochodzenia zapłaty odsetek ustawowych. 

5. W każdym wypadku Zamawiający  obowiązany jest zapłacić wynagrodzenie nie 
wcześniej niż po dostawie Sprzętu na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu 
zbadania oraz odbioru przedmiotu umowy.  
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6. Wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy obejmuje wszystkie obowiązki 
Wykonawcy i wszystkie uprawnienia Zamawiającego  (cena ryczałtowa), jest ono 
stałe oraz nie ulegnie podwyższeniu. 

7. Wszelkie rozliczenia między Stronami  będą prowadzone w PLN. 
 

§ 9 
Odpowiedzialność Stron 

1. Kary umowne płatne będą na podstawie otrzymanego wezwania (nota księgowa) 
do zapłaty w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania tego wezwania, z 
tym jednak zastrzeżeniem, iż przed naliczeniem jakiejkolwiek kary umownej 
Zamawiający, pisemnie, wyznaczy Wykonawcy co najmniej 5 (pięć) dniowy 
termin (Dni Robocze) na ustosunkowanie się do okoliczności, które zdaniem 
Zamawiającego o uzasadniają naliczenie takiej kary umownej. 

2. W razie opóźnienia w usunięcia wady fizycznej Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości kwoty 0,2 %  wynagrodzenia brutto (w złotych polskich) 
za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu na który 
przewidziano usunięcie wady, nie więcej jednak niż 30% wysokości 
wynagrodzenia brutto. 

3. W razie opóźnienia w zakresie dostawie Sprzętu, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości kwoty  0,3 % wynagrodzenia brutto (w złotych polskich) 
za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu w którym przedmiot 
umowy miał zostać wykonany, nie więcej jednak niż 30% wysokości 
wynagrodzenia brutto. 

4. Jeżeli Zamawiający  odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
Wykonawca  jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto. Jeżeli Wykonawca opóźni się z realizacją umowy tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, aby wykonał ją w umówionym terminie, 
Zamawiający będzie mógł bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od 
umowy. 

5. Wszelkie kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie mogą być kumulowane 
tzn. Wykonawca  jest zobowiązany do zapłaty tejże kary umownej za każde oraz 
każdorazowe naruszenie umowy skutkujące obowiązkiem zapłaty kary 
umownej. Niezależnie od kary umownej Wykonawca  zobowiązany jest do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego, jeżeli 
zastrzeżona kara umowna nie pokryła całości szkody.  

6. Rozwiązanie, wygaśnięcie czy też odstąpienie od umowy z jakichkolwiek 
przyczyn nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kary umownej czy też 
odszkodowania uzupełniającego. 

7. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że 
dostarczony  przez Wykonawcę  przedmiot umowy narusza prawa osób trzecich, 
Wykonawca  na własny koszt będzie bronić Zamawiającego przed takimi 
roszczeniami i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania, w tym kary umowne 
oraz ich surogaty i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez sąd (lub 
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inny właściwy organ) lub zostaną one ujęte w rozstrzygnięciu przyjętym przez 
Wykonawcę.  

8. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi, chociażby osoba 
trzecia nie wystąpiła przeciw niemu z roszczeniem dotyczącym przedmiotu 
umowy.  

9. Jeżeli przedmiot umowy obarczony jest wadami prawnymi Zamawiający  może 
od umowy odstąpić albo żądać obniżenia wynagrodzenia. Jednakże Zamawiający 
wedle swego uznania może wyznaczyć Wykonawcy termin w którym będzie on 
zobowiązany do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad albo 
usunięcia wady prawnej.  

10. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy .. Zamawiający odstąpi  od 
umowy albo żąda obniżenia wynagrodzenia, może nadto żądać od Wykonawcy  
naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest 
następstwem okoliczności, za którą Wykonawca  odpowiedzialności nie ponosi. 
W szczególności Zamawiający  może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, 
kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia przedmiotu 
umowy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie 
odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej.  

11. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy .. Zamawiający  jest 
zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca  w każdym 
wypadku jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia. 

 
§ 10 

zmiana umowy 
1. Zamawiający  przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień niniejszej 

Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy  pod warunkiem wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 
wymienionych w ust. 2 poniżej. 

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może dotyczyć: 
a) terminu wykonania umowy o ile  niedotrzymanie terminu  nie zostało 

zawinione  wyłącznie przez Wykonawcę, w tym m.in. w przypadku, gdy 
wykonanie umowy jest utrudniane, opóźniane lub wstrzymywane przez 
Zamawiającego, w tym przez innych wykonawców działających na zlecenie 
Zamawiającego, organy administracji publicznej, czy z jakiejkolwiek innej 
przyczyn niezależnej od Wykonawcy, , 

b) sposobu i zakresu wykonania zamówienia w  szczególności w przypadku 
wprowadzenia możliwości dostaw i ich rozliczania partiami 

c) zmiany nazwy handlowej Sprzętu przy zachowaniu jego parametrów zmiany 
przedmiotowej Sprzętu jeśli wystąpi brak Sprzętu z przyczyn leżących po 
stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu Sprzętu zamiennego o 
parametrach nie gorszych od produktu objętego umową 

3. Zmiana postanowień umowy może również nastąpić w przypadku: 
a) zmiany stawek podatku od towarów i usług, 
b) zmiany danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, 
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c) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację umowy, 

d) skrócenia terminu wykonania umowy;  
e) dłuższego okresu gwarancji;  

4. Zmiana umowy na wniosek wykonawcy wymaga wykazania okoliczności 
uprawniających do dokonania tej zmiany;  

5. Wszystkie postanowienia opisane powyżej stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

 
§ 11. 

Postanowienia końcowe 
1. Umowa może być rozwiązana za zgodnym porozumieniem Stron. Wówczas 

Strony zobowiązują się do niezwłocznego dokonania wzajemnych rozliczeń 
finansowych i rzeczowych. 

2. 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 w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia 
Umowy za niezgodne z prawem i uznania tego sformułowania lub 
postanowienia za nieważne, Strony zobowiązują się uzgodnić nowe 
sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej 
zbliżone do pierwotnej intencji Stron. 

4. Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej (prawo polskie). Prawa 
i obowiązki Stron są ważne na terenie Polski bez możliwości stosowania zasady 
kolizji przepisów prawnych.  

5. Wszelkie wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem 
przelewu bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności                           
w formie pisemnej. Wykonawca  zobowiązany jest do umieszczania na 
wystawianych przez siebie fakturach wzmianki o zakazie przelewu 
wierzytelności. 

6. Jakiekolwiek ogólne warunki umów stosowane przez Wykonawcę nie 
obowiązują, a ich stosowanie zostaje na mocy niniejszego postanowienia 
wyłączone. 

7. Niezależnie czy Umowy zostanie przetłumaczona na inny język, oficjalną jej 
wersją będzie wersja w języku polskim, która będzie miała przewagę w każdym 
przypadku. Wszelka korespondencja i informacje pomiędzy stronami, wszelkie 
raporty, polecenia, instrukcje, literatura, zapisy i inne pisemne materiały 
dotyczące niniejszej Umowy będą utrzymane i dostarczane w języku polskim. 

8. Za wyjątkiem tego jak to zostało w niniejszym postanowione inaczej, brak 
nalegania przez którąkolwiek ze stron na ścisłe i pełne wykonywanie 
jakichkolwiek ze wszystkich warunków lub zastrzeżeń zawartych w niniejszej 
Umowie nie będzie stanowił ani nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się 
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prawa strony do egzekwowania później wszelkich takich warunków lub 
zastrzeżeń ani nie będzie uznawany za zrzeczenie się któregokolwiek innego 
warunku lub zastrzeżenia zawartych w niniejszym. 

9. Język użyty we wszystkich częściach niniejszej Umowy będzie we wszystkich 
przypadkach interpretowany zgodnie z jego słusznym znaczeniem i nie ściśle za 
lub przeciw którejkolwiek ze stron niniejszej umowy. Jeśli jakikolwiek warunek, 
klauzula, zastrzeżenie, lub postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznana w 
ostatecznym orzeczeniu przez arbitrów lub przez sąd właściwej jurysdykcji za 
nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszego 
pozostaną w pełnej mocy i w pełni skuteczne.  

10. Nagłówki i tytuły zawarte w niniejszej a także kolejność jej postanowień została 
wstawiona tylko dla wygody i jako odniesienie i w żaden sposób nie definiuje, 
nie ogranicza, nie poszerza ani też nie opisuje zakresu niniejszej Umowy, ani 
intencji jakiegokolwiek jej postanowienia. 

11. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.  
12. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności podpisanej przez obie Strony. 
13. Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
14. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 
15. Następujące Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

a) Załącznik nr 1 – Opis Sprzętu 
b) Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu Odbioru 

 
W imieniu Zamawiającego W imieniu Wykonawcy 
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