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UMOWA nr DZP – 362-63/2017
W dniu .............................. w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
zwanym dalej „Kupującym”, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,
reprezentowanym przez:
prof. dr hab. Stanisława Sulowskiego, Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych UW
a
……………………………………………… (Załącznik nr 1 Wypis z KRS)
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr ……………………………..pt. ,,Wykonanie, dostawa i
montaż wyposażenia ruchomego dla Budynku Audytoryjnego na terenie Kampusu
Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego”, zwane dalej ,,wyposażeniem ruchomym”
została zawarta Umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest ,,Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia ruchomego dla
Budynku

Audytoryjnego

na

terenie

Kampusu

Centralnego

Uniwersytetu

Warszawskiego, zgodnie ze Specyfikacją techniczną Sprzedawcy (stanowiącą Załącznik
Nr 2 do Umowy), która sporządzona została według zasad określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).
3. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach realizacji inwestycji pod nazwą Rewitalizacja
Gmachu Audytoryjnego na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie, zgodnie z umową nr 1405 z dnia 22 kwietnia
2014 roku.

4. Wyposażenie ruchome będzie dostarczone w opakowaniach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Sprzedawca będzie realizował dostawy własnym
transportem i na własny koszt. Sprzedawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć
urządzenia na czas przewozu. Sprzedawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę
i

montaż

wyposażenia

ruchomego.

Sprzedawca

zobowiązany

jest

do

składowania/magazynowania wyposażenia ruchomego we własnych pomieszczeniach i na
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własny koszt oraz do dozoru wyposażenia do czasu instalacji.
5. Sprzedawca oświadcza, że dostarczone wyposażenie ruchome jest fabrycznie nowe,
niepowystawowe, nieużywane, kompletne i gotowe po montażu do eksploatacji bez
żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
6. Sprzedawca oświadcza, że dostarczone ,,wyposażenie ruchome” nie jest przedmiotem
jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak
również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych
lub egzekucyjnych.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Sprzedawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie …… dni od
dnia podpisania umowy.
2. Data wykonania przedmiotu umowy oznacza datę zakończenia czynności odbioru tj.
zostały zakończone wszystkie czynności techniczne i prawne związane z odbiorem
przedmiotu umowy, przedmiot umowy wydany a wykonane czynności zostały
potwierdzone w podpisanym przez strony protokole odbioru, stanowiącym podstawę do
wystawienia faktur VAT.
3. Miejscem właściwym do wykonania przedmiotu umowy jest Gmach Audytoryjny
(Collegium Polonicum) na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie .

4. Z chwilą przyjęcia przedmiotu umowy przez Kupującego, tj. z chwilą podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru, na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty
lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
§ 3.
SPOSÓB REALIZACJI UMOWY
1. Najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, Sprzedawca zobowiązany jest do
dokonania wizji lokalnej pomieszczeń, w których będzie montowane wyposażenie
ruchome
2.

Sprzedawca zobowiązany jest do zapoznania się z istniejącymi warunkami technicznymi
dotyczącymi montażu, instalacji

3. Sprzedawca zobowiązany jest do montażu poszczególnych urządzeń stanowiących
przedmiot umowy w pomieszczeniach budynku wskazanych przez Kupującego.
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4. Sprzedawca dostarczy uzgodniony harmonogram dostaw i prac w terminie 10 dni od daty
zawarcia Umowy. Zatwierdzony przez Kupującego harmonogram będzie stanowił
Załącznik Nr 4 do Umowy.
5. Kupujący będzie dokonywał następujących odbiorów przedmiotu umowy:
1) odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy, który polegał będzie na
sprawdzeniu poprawności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją
(Formularz cenowy wraz ze specyfikacją techniczną) stanowiącą Załącznik Nr 5 do
Umowy, zostanie potwierdzone Ilościowym i Jakościowym Protokołem Odbioru
Przedmiotu Umowy podpisanym przez Strony. Wzór Ilościowego i Jakościowego
Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy stanowi Załącznik Nr 6 do Umowy.
2) odbiór końcowy zrealizowanego przedmiotu umowy, który zostanie potwierdzony
Protokołem Odbioru Przedmiotu Umowy. Wzór Protokołu Odbioru Przedmiotu
Umowy stanowi Załącznik Nr 7 do Umowy.
6. O zamiarze dostarczenia wyposażenia Sprzedawca powiadomi Kupującego 5 dni przed
planowanym terminem dostawy. Powiadomienie powinno nastąpić w formie pisemnej,
email d.przastek@uw.edu.pl, aolejniczak@uw.edu.pl.
7. O zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Sprzedawca poinformuje pisemnie
Kupującego.

Powiadomienie

powinno

nastąpić

w

formie

pisemnej,

email

d.przastek@uw.edu.pl aolejniczak@uw.edu.pl
8. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty
zakończenia dostaw i montażu, przez powołaną wcześniej Komisję Odbiorową.
9. Strony ustalają, że przedmiotem końcowego odbioru będzie zakres ustalony w § 1 ust. 1
Umowy.
10. Po dokonaniu odbioru ilościowego a przed dokonaniem odbioru końcowego Kupujący
dokona weryfikacji dostarczonego wyposażenia w zakresie określonym w SIWZ

do

Umowy. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami określonymi w
dokumentacji – „Opis przedmiotu zamówienia, Sprzedawca zobowiązuje się do
uwzględnienia uwag Kupującego w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania.
11. Termin odbioru końcowego określony w § 3 ust. 7 ulega przedłużeniu o czas, w którym
Sprzedawca uwzględni uwagi Kupującego.
12. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem
Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją i odbioru przedmiotu umowy, Kupujący
upoważnia:
- Prodziekana dra Daniela Przastka, (WNPiSM),
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- Michała Bogusławskiego, (WNPiSM),
- Annę Olejniczak, (WNPiSM)
13. Ze strony Sprzedawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest………………….
14. Określenie „dni robocze” użyte w niniejszej umowie oznacza dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
§4
WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie Umowy tj. sprzedaż urządzeń oraz ich dostarczenie, rozmieszczenie,
podłączenie do sieci elektrycznej i teletechnicznej oraz uruchomienie Sprzedawca otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
(słownie:…………………………………………………………………………………….)
Należności Sprzedawcy Kupujący przekaże na rachunek bankowy Sprzedawcy
………………………………………. po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktur.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie i obejmuje wszelkie koszty
przewidziane i nieprzewidziane (określone i nieokreślone) przez Kupującego w SIWZ
związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności koszty transportu w miejsce
wskazane przez Kupującego określone w § 2 ust. 3 Umowy, warunki gwarancji i koszty
serwisu w okresie gwarancji, koszty wymaganych w kraju Kupującego atestów, licencji,
zezwoleń, podatków, cła oraz wszystkich innych opłat, których poniesienie jest niezbędne
do prawidłowej realizacji Umowy, pozostałe koszty których poniesienie jest niezbędne w
celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy tj. opakowanie, magazynowanie
przedmiotu umowy, upusty, rabaty, dojazd pracowników Sprzedawcy do siedziby
Kupującego w celu uruchomienia urządzeń składających się na przedmiot Umowy ryzyko
handlowe wynikające z realizacji zamówienia.
3. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy płatne będzie w złotych polskich po
podpisaniu przez Kupującego i Sprzedawcę bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Przedmiotu
Umowy wolnego od jakichkolwiek wad, uwag i braków oraz prawidłowym wystawieniu
przez Sprzedawcę faktury VAT.
4. Kupujący oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT, a Sprzedawca
oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania faktury VAT.
5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
wskazany na fakturze VAT wystawionej po podpisaniu Protokołu Odbioru Przedmiotu
Umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej
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faktury VAT. Faktura może być wystawiona dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę
Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy wolnego od jakichkolwiek braków, wad i uwag.
6. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Kupującego.
7. W przypadku zwłoki w płatności stosuje się odsetki w wysokości ustawowej.
8. Wynagrodzenia, ani żadne inne prawa i obowiązki Sprzedawcy określone w Umowie nie
mogą być bez pisemnej zgody Kupującego przedmiotem cesji.
9. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w Umowie stanowią jej integralną część i nie mogą być
interpretowane jako odstępstwa od wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 8.
10. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Kupujący będzie zmuszony wydać
przedmiot umowy osobie trzeciej, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego
wynagrodzenia bez względu na inne postanowienia Umowy.
11. Sprzedawca bez zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej
umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń
§5
OBOWIĄZKI STRON UMOWY
1. Do obowiązków Sprzedawcy należy w szczególności:
1) sprzedaż i dostarczenie urządzeń zgodnie z Umową,
2) dostarczenie i przekazanie na własny koszt wyposażenia do wskazanego miejsca
dostawy,
3) poniesienie odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek jego działania
lub zaniechania w budynku, w tym za szkody wyrządzone w robotach wykonanych
uprzednio, za konsekwencje tych szkód i pokryje wszelkie koszty jakie poniesie
Kupujący z tytułu ich wystąpienia,
4) naprawienie wszystkich wyrządzonych swoim działaniem lub zaniechaniem szkód i
pokrycie kosztów związanych z ich naprawieniem,
2. Sprzedawca oświadcza, że właściwie ocenił wszelkie warunki dla wykonania przedmiotu
umowy
3. Do obowiązków Kupującego należy w szczególności:
1) udostępnienie Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy,
2) odbiór przedmiotu umowy,
3) zapłata za dostarczony przedmiot umowy w terminie określonym w § 4 ust. 5 Umowy.
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§6
WARUNKI GWARANCJI
1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w
Załączniku Nr 3 do Umowy.
2. W ramach udzielonej gwarancji Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady w
przedmiocie umowy.
3. Sprzedawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy – zgodnie z
wymaganiami Kupującego. Gwarancja obejmuje koszt dojazdu, części zamiennych oraz
wykonania naprawy wszelkich wad nie powstałych z winy Kupującego.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy za
wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Kupującego.
7. Do wymiany na nowe, Kupujący jest uprawniony po 3 naprawach gwarancyjnych tego
samego urządzenia.
8. Czas reakcji Sprzedawcy wynosi nie dłużej 24 godziny (licząc od chwili zgłoszenia usterki
faxem na nr ____________lub e- mailem na adres:_______________). Poprzez "czas
reakcji" należy rozumieć czas, do upływu którego Sprzedawca stawi się w siedzibie
Kupującego i przystąpi do niezwłocznego usunięcia wszelkich usterek. Kupujący jest
zobowiązany udostępnić nieograniczony dostęp możliwości zgłaszania awarii. Strony
każdorazowo uzgodnią czas niezbędny do naprawy. Czas reakcji liczony jest wyłącznie
podczas dni roboczych.
9. W przypadku opóźnienia Sprzedawcy w wykonaniu obowiązków z gwarancji
przekraczającego 48 godzin. Kupujący zleci naprawę innemu Sprzedawcy. Koszt naprawy
uszkodzonego elementu wyposażenia wynikający z wystawionej faktury, poniesie
Sprzedawca.
10. W okresie objętym gwarancją wszelkie koszty związane z dojazdem Sprzedawcy do i z
miejsca użytkowania urządzenia w momencie zgłoszenia usterki lub wady przez
przedstawicieli Kupującego będzie ponosił Sprzedawca.
11. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia wad poza miejscem użytkowania
urządzeń, koszty transportu urządzeń do miejsca w którym nastąpi naprawa i z powrotem
do siedziby Kupującego ponosi Sprzedawca.
12. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia wad poza miejscem użytkowania
urządzenia, odpowiedzialność za transport urządzenia do miejsca, w którym nastąpi
naprawa i z powrotem do siedziby Kupującego ponosi Sprzedawca od chwili wydania
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urządzenia upoważnionemu przedstawicielowi Sprzedawcy do chwili odbioru
urządzenia po usunięciu wady przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego.
13. Wydanie urządzenia oraz jego odbiór w ramach gwarancji strony potwierdzą protokołem
odbioru.
14. Okres gwarancji przedmiotu umowy zgłoszonego do wymiany na nowy wolny od wad lub
w celu usunięcia wad zostanie każdorazowo przedłużony o czas jego wyłączenia z
eksploatacji.
15. Niezależnie od gwarancji Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na okres
….., miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
§7
NIEWYKONANIE I NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu
kary umowne:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy niezgodne z § 2 ust. 1 Umowy w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy
dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1
Umowy za każdy dzień zwłoki. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowo
wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 100 % licząc od dnia upływu terminu
pierwotnego usunięcia wad,
3) za przekroczenie terminu wyznaczonego w § 6 pkt 9 Umowy w wysokości 0,02 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki.
4) za odstąpienie od Umowy przez Kupującego z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Sprzedawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 Umowy,
5) za niewykonanie Umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości
15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy,
2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy kary umowne:
1) za nieterminowy odbiór przedmiotu umowy niezgodny z § 2 ust. 1 Umowy

w

wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy
dzień zwłoki,
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2) za odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Kupujący w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
3. Sprzedawca upoważnia Kupującego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Sprzedawcy.
4. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1, 2 nie może przekroczyć 100 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
5. W przypadku, gdy w Umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt
Sprzedawcy, Kupujący będzie upoważniony do potrącenia kosztów ich wykonania z
wynagrodzenia Sprzedawcy.
6. Niezależnie od kar umownych, Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za
szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w Umowie,
wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, aż do pełnego
zaspokojenia poniesionej szkody.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupujący może odstąpić od Umowy, gdy:
1) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec
Sprzedawcy,
2) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Sprzedawcy, szczególnie w razie powzięcia
wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Sprzedawcy,
3) w razie zwłoki Sprzedawcy w wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy, przy czym odstąpienie od Umowy winno być
poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Sprzedawcy przez
Kupującego,
4) Sprzedawca nie usunie wad przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez Kupującego,
5) Sprzedawca nie wymieni wadliwego przedmiotu umowy, w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez Kupującego,
6) Sprzedawca w sposób istotny narusza postanowienia Umowy, w szczególności nie
zachowuje

właściwej

jakości

urządzeń,

dostarcza

urządzenia

niezgodnie

z

zamówieniem. Odstąpienie od Umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym
upływem terminu wyznaczonego Sprzedawcy przez Kupującego na prawidłowe
wykonanie Umowy,
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7) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.
2. Sprzedawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Kupujący nie dokona czynności
odbioru w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, przy czym odstąpienie od
Umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego przez
Sprzedawcę, Kupującemu.
3. Strony mogą odstąpić od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, 2 w ciągu 30 dni od
dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać
uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
5. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi strona, która
spowodowała odstąpienie.
6. Odstąpienie od Umowy może odnosić się do całej Umowy lub tylko do części jeszcze nie
wykonanej przez Sprzedawcę.
7. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 1, 2, stronom przysługuje
także prawo odstąpienia od Umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu
cywilnego
§9
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Sprzedawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny ofertowej
brutto, tj
…………………………………………………………………………………………….
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Sprzedawcę najpóźniej
z datą zawarcia Umowy, w formie:…………….
Dokument

wniesienia

zabezpieczenia

należytego

wykonania

umowy

stanowi

załącznik nr 8 do niniejszej umowy.
3. Kupujący może, na pisemny wniosek Sprzedawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób
zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.
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4. Sprzedawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia jeżeli data jego
wygaśnięcia przypadnie przed końcem okresu rękojmi.

Koszt przedłużenia ważności

zabezpieczenia jest kosztem Sprzedawcy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone
Sprzedawcy przez Kupującego w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru
Przedmiotu Umowy na okoliczność przyjęcia przedmiotu umowy przez Kupującego jako
należycie wykonane.
6. Kupujący zwróci Sprzedawcy pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, nie później niż 15 dni po upływie roszczeń wynikających z tytułu rękojmi za
wady, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 Umowy.
§ 10
1.

Kupujący nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Sprzedawcę prac
związanych z rozmieszczeniem i instalacją . Sprzedawca zgodnie z ofertą części
zamówienia

obejmującego

zakres:

___________________________________________________
zamierza powierzyć podwykonawcy. Pozostały zakres zamówienia Sprzedawca wykona
siłami własnymi. Wykaz podwykonawców stanowi załącznik nr 9 do niniejszej Umowy.
2.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Sprzedawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonania zamówienia.

3.

W trakcie realizacji umowy Sprzedawca może zmienić podwykonawców. Jeżeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby sprzedawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu sprzedawca jest obowiązany wykazać
kupującemu, że proponowany inny podwykonawca lub sprzedawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby sprzedawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, załączając w tym celu
odpowiednie

dokumenty,

jakie

wymagane

były

od

podwykonawcy

podczas

przeprowadzenia postępowania przetargowego.
§ 11
ZMIANA TREŚCI UMOWY
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Sprzedawcy z zastrzeżeniem ust. 3.
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3. Kupujący przewiduje następujące zmiany w Umowie;
1) wywołana zmianą przepisów prawnych, w szczególności zmianą stawki VAT,
2) zmiana terminu realizacji Umowy w sytuacji, gdy wystąpią przesunięcia terminów
wykonania robót budowlanych prowadzonych w budynku Gmachu Audytoryjnego na
terenie Kampusu Centralnego UW, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w
Warszawie
3) konieczność zmiany wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie
zawarcia Umowy.
4. Zmiana oznaczenia stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, a także zmiana osób
upoważnionych do kontaktu z Sprzedawcą lub odbioru przedmiotu umowy nie stanowi
zmiany treści Umowy i wymaga pisemnego powiadomienia.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności
prawnych przez strony, związanych z realizacją Umowy, strony zastrzegają formę pisemną,
pod rygorem ich nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla Kupującego.
4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Kupujący

Sprzedawca
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Wykaz załączników do umowy
Załącznik nr 1 Wypis z KRS
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna Sprzedającego SIWZ
Załącznik nr 3 OPZ
Załącznik nr 4 Harmonogram
Załącznik nr 5 Formularz Cenowy
Załącznik nr 6 Wzór – Ilościowy i Jakościowy Protokół Odbioru Przedmiotu
Zamówienia
Załącznik nr 7 Wzór –Protokół Odbioru Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 8 – Dokument wniesienie zabezpieczenia
Załącznik nr 9 – Wykaz podwykonawców
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Załącznik Nr 6 do umowy Nr DZP-…………………. z dnia ……….2017 r.

ILOŚCIOWY i JAKOŚCIOWY PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

W dniu ………………. dokonano ilościowego odbioru przedmiotu umowy o którym
mowa w § 1 Umowy Nr DZP-……………….. z dnia …………….
Wyżej wymieniony przedmiot umowy jest zgodny z treścią w/w umowy i przeszedł
procedurę odbioru określoną w § 3 Umowy bez zastrzeżeń. W ramach dostawy, dostarczono i
zainstalowano i podłączono następujące elementy wyposażenia

W/w przedmiot umowy został dostarczony w terminie/nie został dostarczony w terminie.
1. Zgodnie z Umową dostarczenie przedmiotu umowy powinno nastąpić do dnia
……………………….…
2. Faktyczne dostarczenie przedmiotu umowy nastąpiło w dniu ………………..…….………

Za Kupującego:
(imię, nazwisko, podpis)

Za Sprzedawcę:
(imię, nazwisko, podpis)
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Załącznik Nr 7 do umowy Nr DZP-…………………………z dnia ………2017 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

W dniu ………………. dokonano końcowego odbioru przedmiotu umowy o którym
mowa w § 1 Umowy Nr DZP-………………/2017 z dnia ……….
Wyżej wymieniony przedmiot umowy jest zgodny z treścią w/w umowy i przeszedł
procedurę odbioru określoną w § 3 Umowy bez zastrzeżeń.

W/w przedmiot umowy został dostarczony w terminie/nie został dostarczony w terminie.
1. Zgodnie z Umową dostarczenie przedmiotu umowy powinno nastąpić do dnia ……
2. Faktyczne dostarczenie przedmiotu umowy nastąpiło w dniu ……………….………

Za Kupującego:
(imię, nazwisko, podpis)

Za Sprzedawcę:
(imię, nazwisko, podpis)

