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Wzór

UMOWA nr……………..…..
na „Dostawę sprzętu komputerowego, komputerów stacjonarnych, monitorów i notebooków dla
PSE Inwestycje S.A.”
Dnia ............................ roku w Warszawie pomiędzy:
spółką PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000092539, NIP 526-10-27-348, o kapitale
zakładowym 4 666 100,00 zł, w całości wpłaconym zwaną dalej „Zamawiającym”, lub „PSE
Inwestycje S.A.”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………..,
…………………………………………………………………………………………………..
a
……………………………………………….. z siedzibą w ………………………………… ……………..
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w ……… ……………………………………….. pod numerem KRS ……………………… kapitał
zakładowy: ………………………, NIP ………………………, ……, zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………..,
…………………………………………………………………………………………………..
zwanymi łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”
została zawarta, po przeprowadzeniu postępowania
nieograniczonego, Umowa następującej treści:

niepublicznego

w

trybie

przetargu

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego,
komputerów stacjonarnych, monitorów i notebooków dla PSE Inwestycje S.A. zwanego
dalej „Sprzętem” .
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw Sprzętu składających się na
zadanie, o którym mowa w ust.1 zawiera Część II SIWZ „Specyfikacja przedmiotu zamówienia”,
stanowiąca Załącznik I do niniejszej Umowy.
3. Wykaz dostaw Sprzętu realizowanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu Umowy,
o którym mowa w ust. 1 wraz z cenami jednostkowymi podanymi w Ofercie Wykonawcy zawiera
Załącznik III do Umowy.
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4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu dostawy dostarczyć Zamawiającemu dokumenty
gwarancyjne oraz oświadczenie, że Sprzęt, o którym mowa w ust. 2 pochodzi z kanałów
dystrybucyjnych autoryzowanych przez producenta Sprzętu.
5. Wykonawca zobowiązuje się w dniu dostawy dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie
producenta Sprzętu potwierdzające, iż Sprzęt, o którym mowa w ust. 2 jest sprzętem
wyprodukowanym nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem zawarcia Umowy.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał nowe wersje i aktualizacje oprogramowania
systemowego, narzędziowego oraz kodu maszynowego (firmware) na zasadach zgodnych
z warunkami licencji producenta Sprzętu i oprogramowania.
PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy na warunkach i zasadach
określonych w niniejszej Umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności,
z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej
posiadanej wiedzy i doświadczenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt fabrycznie nowy, pochodzący wyłącznie
z kanałów dystrybucyjnych autoryzowanych przez producentów Sprzętu.
4. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu Umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia na
warunkach określonych w niniejszej Umowie.
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami do
wykonania przedmiotu Umowy.
6. Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego i należytego
wykonania obowiązków wynikających z Umowy.
7. Strony zobowiązują się do zachowania poufności oraz właściwego zabezpieczenia informacji
udostępnianych w ramach wykonywania niniejszej Umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest, aby przedmiot Umowy był realizowany przez osoby posługujące
się językiem polskim, w szczególności w trakcie prowadzonych prac, wszelkich kontaktów
i korespondencji.
9. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni wszelkie narzędzia i urządzenia
niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przedsiębiorstwie Zamawiającego wdrożony jest
system zarządzania środowiskowego spełniający wymagania normy ISO 14001. Wykonawcy
znana jest polityka środowiskowa Zamawiającego udostępniona na stronie internetowej
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania polityki w swoich działaniach
podejmowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy. W przypadku korzystania przez
Wykonawcę z pomieszczeń biurowych Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest stosować
się do przyjętych w danym biurze zasad selektywnej zbiórki odpadów z wykorzystaniem ogólnie
dostępnych w biurze pojemników na odpady.
11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przedsiębiorstwie Zamawiającego wdrożony jest
system zarządzania antykorupcyjnego, którego celem jest w szczególności minimalizacja
możliwości wystąpienia praktyk korupcyjnych w związku z działalnością Zamawiającego. Za
praktykę korupcyjną uznaje się pozostające w związku z działalnością Zamawiającego działanie
polegające na oferowaniu, obiecywaniu, dawaniu, akceptowaniu, przyjmowaniu oraz żądaniu
lub namawianiu do oferowania, obiecywania, dawania, akceptowania, przyjmowania nienależnej
korzyści finansowej lub niefinansowej, bezpośrednio lub pośrednio, w dowolnym miejscu, jako
zachęty lub wynagrodzenia za działanie lub też powstrzymanie się od działania.
12. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o zdarzeniach dotyczących
Zamawiającego, związanych z realizacją przedmiotu umowy, które w ocenie Wykonawcy mogą
nosić lub noszą znamiona praktyki korupcyjnej lub zagrożenia korupcyjnego, rozumianego jako
potencjalna przyczyna praktyki korupcyjnej. Wykonawca podejmował będzie działania
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zmierzające do zapobiegania występowaniu praktyk korupcyjnych w działaniach
podejmowanych przez Wykonawcę oraz w imieniu lub na rzecz Wykonawcy w związku
z realizacją przedmiotu umowy.
13. Zapewniające anonimowość zasady informowania Zamawiającego o podejrzeniu zaistnienia lub
zaistnieniu praktyki korupcyjnej lub występowaniu zagrożenia korupcyjnego udostępnione
zostały na stronie internetowej Zamawiającego.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY
§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
z zastrzeżeniem ust.6 pkt. 1) niniejszego paragrafu.
2. Realizacja przedmiotu Umowy następować będzie sukcesywnie na podstawie odrębnych
zamówień Zamawiającego, podpisanych przez Dyrektora Finansowego. Zamówienie zawierać
będzie typ, liczbę oraz miejsce dostawy Sprzętu.
3. Miejscem dostawy Sprzętu, stanowiącej przedmiot Umowy, jest siedziba PSE Inwestycje S.A.
4. Dopuszcza
się
zmianę
liczby
(sztuk)
zamawianego
Sprzętu
podaną
w Załączniku I do Umowy, pod warunkiem że całkowita wartość zamówień składanych
na podstawie Umowy nie przekroczy wysokości wynagrodzenia, określonej w § 5 ust. 1 Umowy.
5. Każdorazowo dostawa Sprzętu będzie realizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia
zamówienia na daną dostawę.
6. Umowa wygasa:
1) w przypadku, gdy łączna wartość zamówień zrealizowanych na jej podstawie osiągnie
wysokość wynagrodzenia określoną w § 5 ust. 1 Umowy lub
2) z upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – w sytuacji, gdy łączna wartość dostaw
w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy nie osiągnie wartości określonej w § 5 ust.
1 Umowy.
ODBIÓR
§4
1. Odbiór przedmiotu Umowy będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu
Odbioru, po zakończeniu dostawy wszystkich zamówień, opisanych w § 3 ust. 2 Umowy,
z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia
Zamawiającego na piśmie o zakończeniu dostaw i gotowości do odbioru.
2.

Odbiory poszczególnych zamówień opisanych w §3 ust.2 Umowy, będą dokonywane na
podstawie Protokołów Odbioru częściowego, do których stosuje się odpowiednio postanowienia
ust. 3 – 6 niniejszego paragrafu.

3. Protokół Odbioru zostanie sporządzony przez Zamawiającego wg wzoru zawartego
w Załączniku II do Umowy w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. W chwili odbioru zgodnie
z ust. 1 niniejszego paragrafu każdy z egzemplarzy Protokołu Odbioru zostanie podpisany
i ostemplowany przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Sporządzenie i podpisanie Protokołu Odbioru nastąpi w terminie do 20 dni od dnia dostarczenia
Zamawiającemu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający podpisuje Protokół
Odbioru:
1) bez zastrzeżeń lub
2) z zastrzeżeniami.
4. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 pkt. 2), Zamawiający może
w terminie 20 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zwrócić się do Wykonawcy z prośbą
o złożenie pisemnych wyjaśnień lub uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń. Wykonawca
w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni
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zgłoszone zastrzeżenia lub usunie wady. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Po dokonaniu stosownych wyjaśnień i uwzględnieniu zastrzeżeń, wykonanie przedmiotu
Umowy podlega ponownemu odbiorowi przez Zamawiającego. Do ponownego odbioru
postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie.
6.

W przypadku niesporządzenia i niepodpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru
w terminie określonym w ust. 4, Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego
Protokołu Odbioru.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI
§5
1. Za wykonanie Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ………………. złotych
(słownie: ………………./100) netto, które zostanie powiększone o podatek VAT w wysokości
obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
2. W przypadku, gdy łączna wartość dostaw Sprzętu zrealizowanych w okresie 6 miesięcy od dnia
zawarcia Umowy nie osiągnie wartości określonej w ust.1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
za dostawy zrealizowane do dnia wygaśnięcia Umowy.
3. Płatność wynagrodzenia dokonywana będzie na podstawie faktur/y. Faktury wystawiane będą
na podstawie Protokołów Odbioru częściowego, z zastrzeżeniem §4 ust. 6 Umowy. Faktury
stanowiące podstawę rozliczeń będą wystawiane nie później niż do 7-go dnia od dnia
dokonania dostawy potwierdzonej Protokołem Odbioru częściowego podpisanym przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń.
4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w ust. 7 niniejszego paragrafu, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionych/ej faktur/y.
5. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć fakturę/ry na adres Zamawiającego wskazany
w Umowie.
6. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia należnością rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Strony wskazują następujące rachunki bankowe do realizacji płatności w złotych polskich,
wynikających z Umowy:
1)

Zamawiający:
PSE Inwestycje S.A.
Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa,

2)

nazwa banku kontrahenta

Bank PKOBP S.A.

numer rachunku bankowego

18102010260000110201786037

Wykonawca:
[…] (nazwa skrócona:[…])
[…],
[…],
nazwa banku kontrahenta
numer rachunku bankowego

[…]
[…]

Zmiana instrukcji płatniczych określonych w niniejszym ustępie, w szczególności rachunku
bankowego, może zostać dokonana przez każdą ze Stron poprzez złożenie drugiej Stronie
oświadczenia w formie pisemnej o dokonaniu takiej zmiany, podpisanego przez osoby
uprawnione do reprezentowania Strony. Do oświadczenia należy załączyć dokumenty
potwierdzające
umocowanie
do
reprezentowania
Strony,
wystawione
zgodnie
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z obowiązującym prawem. Zmiana instrukcji płatniczych wchodzi w życie w piątym dniu
roboczym po dniu doręczenia oświadczenia drugiej Stronie. Zmiana instrukcji płatniczych nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz
obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe z nieprzestrzegania
przez Wykonawcę prawa podatkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu od Wykonawcy, w szczególności z tytułu kar
umownych, mogą być potrącane w zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy lub z płatności należnych Wykonawcy.
10. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT obejmującej należności, w stosunku
do których dokonany został przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, przelew (cesja)
wierzytelności, Wykonawca zamieści odpowiednią informację w treści przedmiotowej faktury
wraz z numerem rachunku bankowego cesjonariusza.
11. 1Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających fakt zarejestrowania Wykonawcy jako
podatnika VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie po zawarciu Umowy lub
w dacie wystawienia faktury, oraz do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej
zmianie dotyczącej rejestracji Wykonawcy jako podatnika VAT na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
12. 2Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi aktualny na dzień wypłaty wynagrodzenia
lub jego części, certyfikat rezydencji podatkowej wystawiony przez odpowiednie władze
podatkowe kraju siedziby Wykonawcy.
13. 3Wynagrodzenie netto, określone w ust. 1 uwzględnia również kwotę podatku należnego
w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne. W przypadku, gdy zgodnie
z obowiązującymi w Polsce przepisami Zamawiający będzie zobowiązany do potrącenia
z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty podatku należnego w Polsce, Zamawiający dokona tegoż
potrącenia z uwzględnieniem stawki i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach.
O wysokości stawki podatku oraz o zasadach poboru podatku Zamawiający poinformuje
Wykonawcę przed upływem terminu płatności wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części.

GWARANCJA
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi:
1) na dostarczony Sprzęt na okres 60 miesięcy.
2) na prace wykonane w ramach usług gwarancyjnych na okres 12 miesięcy.
Termin gwarancji i rękojmi na dostarczony Sprzęt biegnie od daty podpisania przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru częściowego, o którym mowa w § 4 ust.
2 Umowy, na kolejne dostawy Sprzętu zrealizowane w ramach Umowy, na postawie
poszczególnych zamówień.
Termin gwarancji i rękojmi dla prac wykonanych w ramach usług gwarancyjnych, o których
mowa w ust. 1 pkt. 2) biegnie od dnia odbioru tych prac.
2. Wykonawca w okresie realizacji usług gwarancyjnych udostępnia centrum przyjmowania
zgłoszeń serwisowych pracujące 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, które
Opcja - zapis do zastosowania
w przypadku umowy podpisywanej z Wykonawcą zagranicznym
niezarejestrowanym jako podatnik VAT w Polsce
2 Opcja – zapis do zastosowania w przypadku umowy podpisywanej z Wykonawcą zagranicznym
3 Opcja – zapis do zastosowania w przypadku umowy podpisywanej z Wykonawcą zagranicznym
1
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zapewnia przyjmowanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: …………………. , telefonicznie
na numer ………………….. oraz za pomocą faxu na numer ………………………. Przyjmowanie
oraz obsługa zgłoszeń będzie się odbywać w języku polskim.
3. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych w miejscu docelowej instalacji Sprzętu
na zasadach określonych w Załączniku I do Umowy. Zmiana miejsca świadczenia usług
gwarancyjnych na terenie każdego z miast podanych w Załączniku I do Umowy nie stanowi
zmiany Umowy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad przedmiotu Umowy, w tym uszkodzenia
Sprzętu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany jest do jego naprawy lub wymiany
tego Sprzętu na nowy, wolny od wad – według wyboru Zamawiającego, w terminie 5 dni
roboczych od zgłoszenia wady.
5. Naprawa Sprzętu odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. Wykonawca
przystąpi do naprawy Sprzętu najpóźniej w następnym dniu roboczym od momentu otrzymania
zgłoszenia. W okresie gwarancji, w przypadku awarii nośnika danych (np. dysku twardego)
Wykonawca wymieni go na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonywania
ekspertyzy poza miejscem instalacji Sprzętu u Zamawiającego.
6. W przypadku konieczności przeprowadzenia napraw bądź wymiany elementów zawierających
dane Zamawiającego, poza miejscem instalacji u Zamawiającego, nośniki danych pozostają
u Zamawiającego i nie podlegają wydaniu Wykonawcy.
7. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w Załączniku I do Umowy.
8. Wykonawca do dostarczonego Zamawiającemu Sprzętu, dołączy karty gwarancyjne
zawierające numer seryjny, termin i warunki gwarancji, zgodne z warunkami zawartymi
w niniejszym § 6 Umowy.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający
ma prawo podjąć niezbędne działania naprawcze na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez
wcześniejszego wezwania Wykonawcy, co nie narusza innych praw i zobowiązań Stron
określonych w Umowie. Poprzez działania naprawcze, o których mowa powyżej, Strony
rozumieją ewentualne zlecenie usunięcia danej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. Zamawiający ma prawo potrącenia kosztów
wykonawstwa zastępczego w zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy lub z kwot należnych Wykonawcy. Skorzystanie przez Zamawiającego
z uprawnienia do powierzenia usunięcia tych wad osobie trzeciej w ramach wykonawstwa
zastępczego nie pozbawia go prawa obciążenia Wykonawcy karami umownymi zgodnie
z § 9 Umowy, za naruszenie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu.
10. Wady zgłoszone Wykonawcy w okresie gwarancji lub rękojmi będą usunięte nieodpłatnie,
niezależnie od terminu wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi.
11. Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi będzie każdorazowo
potwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej.
12. Zastrzega się, iż wybór podstawy prawnej dochodzenia usunięcia wad przedmiotu Umowy
należy do Zamawiającego i pozostaje wiążący dla Wykonawcy.
13. Strony przewidują przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego, w ramach którego Wykonawca
jest zobowiązany do zgłoszenia przedmiotu gwarancji do odbioru pogwarancyjnego w ostatnim
dniu roboczym przed zakończeniem okresu gwarancyjnego, określonego w ust. 1. Do odbioru
pogwarancyjnego postanowienia §4 Umowy mają odpowiednie zastosowanie.
14. Niezależnie od gwarancji określonej w ust. 1, Zamawiający wymaga wykupienia przez
Wykonawcę 60 miesięcznej gwarancji producenta na dostarczony Sprzęt i zapewnienia w tym
okresie objęcia Sprzętu świadczeniami gwarancyjnymi producenta.
15.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania wad bezpośrednio do producenta Sprzętu.
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§7
1.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ustalono w wysokości 3 % ceny podanej
w Ofercie, tj. …………… zł (słownie: ……………………………… złotych). Do określenia
wysokości zabezpieczenia uwzględnia się cenę zawierającą podatek VAT.

2.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie ………………..
(jedna z form wskazana w Rozdziale XVI pkt.2 Części I SIWZ).
[Zamawiający potwierdza, że Zabezpieczenie spełnia wymania odnośnie osoby wystawcy
(gwaranta) oraz treści określonej w [Rozdziale XVI pkt 4Części I SIWZ.]4

3.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XVI pkt 2 Części I SIWZ.

4.

Część kwoty Zabezpieczenia, w wysokości 70 (słownie: siedemdziesięciu) % kwoty
Zabezpieczenia, zostanie zwolniona przez Zamawiającego w terminie 30 (słownie: trzydziestu)
dni po odbiorze przedmiotu Umowy. Pozostała część kwoty Zabezpieczenia, pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady, w wysokości 30
(słownie: trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niż w 15.
(słownie: piętnastym) dniu po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi za wady,
w zależności który z tych okresów upłynie później, po przedstawieniu przez Wykonawcę
protokołu odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, sporządzonego według wzoru
zawartego w Załączniku II do Umowy, podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Jeżeli odbiór pogwarancyjny przedmiotu Umowy wykaże wady, Zabezpieczenie zostanie
zwolnione po ich usunięciu.

5.

W przypadku przesunięcia terminu wykonania Umowy lub przedłużenia okresu gwarancji
jakości lub rękojmi za wady, Zabezpieczenie będzie odpowiednio przedłużone i przedłożone
Zamawiającemu, niezależnie od podpisania lub nie stosownego aneksu do Umowy w tym
terminie, nie później niż na 30 dni przed upływem dotychczasowego terminu realizacji
przedmiotu Umowy lub upływu okresu gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

6.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy. W zakresie prawnie dopuszczalnym Zamawiający jest
upoważniony do potrącania z Zabezpieczenia, jak również z innych kwot należnych
Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych
Zamawiającemu na podstawie Umowy oraz kwot wynagrodzenia zapłaconych przez
Zamawiającego osobom trzecim z tytułu wykonawstwa zastępczego.

7. O potrąceniu jakichkolwiek kwot z Zabezpieczenia, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić
Wykonawcę.
8. Wykonawca zobowiązuje się do:

4

a)

utrzymywania Zabezpieczenia przez okres do 30-go dnia włącznie po odbiorze przedmiotu
Umowy, z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek opóźnienie w terminie odbioru powoduje
obowiązek przedłużenia terminu obowiązywania Zabezpieczenia o przewidywany okres
opóźnienia,

b)

utrzymywania części Zabezpieczenia zgodnie z ust. 4 zdanie 2 powyżej przez okres od
31-go dnia włącznie po odbiorze przedmiotu Umowy do 15-go dnia włącznie po upływie
okresu gwarancji jakości lub rękojmi za wady, w zależności który z tych okresów upłynie
później, z zastrzeżeniem przedstawienia przez Wykonawcę protokołu odbioru
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, stosownie do ust. 4,

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia z formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
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z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest zobowiązany do uzupełnienia kwoty
Zabezpieczenia o kwoty należności, w tym odszkodowań i kar umownych oraz innych
przewidzianych przez Umowę kwot, potrącanych przez Zamawiającego z Zabezpieczenia.
9. W odniesieniu do Zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich
zmian w treści Zabezpieczenia w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego wzoru
Zabezpieczenia wskazanego we Wzorze nr 5 Części III SIWZ.
10. W odniesieniu do Zabezpieczeń
ubezpieczeniowych, w sytuacji, gdy:

w

formie

gwarancji

bankowych

lub

gwarancji

a)

wystawca (gwarant) podejmie decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we
właściwej jurysdykcji lub złoży taki wniosek lub taki wniosek zostanie złożony przez osobę
trzecią lub,

b)

w stosunku do wystawcy (gwaranta) zostanie podjęta jakakolwiek z następujących
czynności: zawieszenie płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań
pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej
podobnej osoby lub zostanie rozpoczęta likwidacja lub rozwiązanie wystawcy (gwaranta)
lub,

c)

z jakichkolwiek powodów zobowiązanie wystawcy (gwaranta) wygaśnie, stanie się
nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez wystawcę
(gwaranta) zobowiązania z gwarancji naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem.

Wykonawca jest zobowiązany do ponownego ustanowienia Zabezpieczenia w jednej
z form o których mowa w Rozdziale XVI pkt. 2 Części I SIWZ, z zastrzeżeniem, że
w przypadku Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych
będzie ono spełniać następujące wymagania:
d)

wystawca (gwarant) posiadać powinien siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego,

e)

treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z odpowiednim wzorem gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej wskazanej we Wzorze nr 5 Części III SIWZ,
a projekt gwarancji przed jej wystawieniem powinien być przedstawiony Zamawiającemu
do akceptacji.

w terminie 10 dni roboczych od wcześniejszej z dat: (i) od daty powzięcia przez Wykonawcę
informacji o wystąpieniu jednej z wyżej wymienionych okoliczności lub (ii) daty wpłynięcia do
Wykonawcy zawiadomienia skierowanego przez Zamawiającego o jej wystąpieniu.
Wykonawca jest zobowiązany poinformować na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu
okoliczności określonej pod lit. a), b) lub c) niniejszego ustępu w terminie 5 dni roboczych od
dnia powzięcia informacji o jej wystąpieniu.
11. Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot niż określony w ust. 10 lit. d),
z zastrzeżeniem, że gwarancja ta potwierdzona zostanie przez bank lub oddział banku
podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego i spełnione
będą pozostałe wymagania określone w ust. 10 lit. e).
12. Uchybienie jakimkolwiek obowiązkom wymienionym w niniejszym § 7 stanowi istotne
naruszenie Umowy i uprawnia Zamawiającego do:
1) zaliczenia istniejących wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy należnych
Wykonawcy od Zamawiającego na poczet Zabezpieczenia,
2) dopóki Wykonawca nie zaoferuje innej formy Zabezpieczenia, wstrzymania płatności
wynikających z Umowy do czasu wniesienia, uzupełnienia lub odnowienia Zabezpieczenia,
3) wystąpienia z żądaniem zapłaty z Zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż środki
pieniężne celem zapewnienia zabezpieczenia dalszej realizacji Umowy,
4) rozwiązania Umowy w trybie § 13 Umowy i naliczenie kary umownej na podstawie
§ 9 ust.1 Umowy.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO
§8
1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady prawne Sprzętu, o którym mowa w § 1 Umowy.

2.

Wykonawca oświadcza, że Sprzęt, o którym mowa w § 1 Umowy:
1)

jest wolny od jakichkolwiek usterek,

2)

jest fabrycznie nowy,

3)

nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich,

4)

pochodzi z kanałów dystrybucyjnych autoryzowanych przez producentów Sprzętu, nie
dopuszcza się dostawy zamienników z innych kanałów dystrybucyjnych,

5)

będzie dostarczony w fabrycznych opakowaniach.

3.

Do dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru częściowego przez Zamawiającego,
ryzyko utraty lub uszkodzenia Sprzętu i oprogramowania dostarczanych w ramach
poszczególnych zamówień obciąża Wykonawcę.

4.

Koszty transportu i opakowania Sprzętu pokrywa Wykonawca.

5.

Odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr materialnych lub
z uszkodzeniem ciała, czy śmiercią, w czasie wykonywania prac wynikających z Umowy, ponosi
Wykonawca.

6.

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko wynikające z jego działań lub
zaniechań, niezwiązanych z działalnością Wykonawcy.

7.

Każda ze Stron jest prawnie odpowiedzialna za swe działania we własnym zakresie i powinna
zabezpieczyć drugą Stronę (w szczególności zwolnić druga Stronę z odpowiedzialności
odszkodowawczej na zasadach wskazanych w art. 392 kodeksu cywilnego) przed stratami,
kosztami oraz roszczeniami o odszkodowania za szkody, straty, utratę dóbr majątkowych,
obrażenia cielesne czy śmierć, spowodowane w wyniku jej działania lub zaniechania.

8.

Strona, wobec której skierowano roszczenie o odszkodowanie z wyżej wymienionego tytułu,
powinna podjąć wszelkie odpowiednie kroki w celu zmniejszenia szkody (w tym zniszczeń
i strat, które mogą wystąpić).

9.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego (w szczególności zwolni Zamawiającego, na
zasadach wskazanych w art. 392 k.c., z odpowiedzialności odszkodowawczej) przed
roszczeniami o odszkodowania za szkody spowodowane przemieszczaniem sprzętu,
w tym środków transportu Wykonawcy, użytych do realizacji przedmiotu Umowy.

KARY UMOWNE
§9
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:
1)

w przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego
niezależnych, w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu
Umowy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy,

2)

za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia, w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia
netto należnego za dostawę Sprzętu, co do której nastąpiła zwłoka, nie więcej niż 10%
tego wynagrodzenia,

3)

za każdy dzień zwłoki w udzielaniu wyjaśnień lub uwzględnianiu zastrzeżeń
Zamawiającego zgłoszonych podczas odbioru, o których mowa w § 4 ust. 4 Umowy,
w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia netto należnego za dostawę Sprzętu, co do której
nastąpiła zwłoka, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia,
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4)

za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi,
w wysokości 0,01% kwoty wynagrodzenia netto, określonego w §5 ust. 1, nie więcej niż
10% tego wynagrodzenia,

5)

za każdy przypadek podjęcia przez Wykonawcę próby dokonania przelewu praw
i obowiązków z Umowy, w tym przelewu (cesji) wierzytelności z Umowy, na osobę trzecią
bez zgody Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia netto, określonego
w §5 ust. 1 ,

6)

za każdy przypadek powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez
uzyskania zgody Zamawiającego, w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, określonego
w §5 ust. 1,

2.

Łączna wysokość kar umownych, naliczonych na podstawie ust. 1 pkt. 1)-3) niniejszego
paragrafu, nie może przekroczyć wysokości 30% wynagrodzenia netto, określonego
w §5 ust. 1 Umowy.

3.

Dochodzenie zapłaty jednej z kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia zapłaty
innych kar umownych z innych tytułów, wynikających z Umowy.

4.

Wykonawca obowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kwoty naliczonej kary umownej
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty takiej kary umownej, przy czym
Zamawiający uprawniony jest do potrącania wszelkich należnych mu kar umownych
z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy lub Zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy. Dokonanie potrącenia wymaga zachowania formy pisemnej.

5.

Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, mimo jej
wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn.

6.

Strony przyjmują, że obowiązek zapłaty kary umownej powstaje z chwilą doręczenia wezwania
do jej zapłaty, niezależnie od wykazania zaistnienia szkody lub możliwości udowodnienia jej
wysokości.

7.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza Stron
wynikająca z Umowy kształtuje się wg następujących zasad:
a) odpowiedzialność odszkodowawcza każdej ze Stron Umowy kształtuje się na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego,
b) Zamawiający może dochodzić odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych
i zapłaconych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego do wysokości
poniesionej szkody.

8.

Każda ze Stron powinna podejmować wszelkie odpowiednie kroki w celu zmniejszenia
ewentualnych szkód, które mogą wystąpić.

LICENCJE
§10
1. Wykonawca, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, zobowiązuje się do udzielenia lub zapewnienia Zamawiającemu nieograniczonej w
czasie licencji na oprogramowanie komputerowe (aktualizację oprogramowania) standardowe,
dostarczane w ramach realizacji Umowy, bez ograniczeń terytorialnych, na wszelkich polach
eksploatacji pozwalających na korzystanie ze Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem,
w szczególności na polach eksploatacji obejmujących:
a) zwielokrotnianie;
b) wprowadzanie do pamięci komputera;
c) wprowadzanie do sieci Internet oraz określonej sieci wewnętrznej Zamawiającego;
d) tłumaczenie, przystosowywanie modyfikacji oraz dokonywanie innych zmian.
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2. Zamawiający nabywa prawo do udzielenia sublicencji na rzecz osób trzecich w nieograniczonej
liczbie przypadków i na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 powyżej.
3. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust. 1, zawarte jest
w wynagrodzeniu określonym w § 5 ust. 1. Zapłata wynagrodzenia określonego
w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy za udzielenie licencji zgodnie
z niniejszym paragrafem.

SIŁA WYŻSZA
§ 11
1. Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, które mają wpływ na
realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub
które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet mimo przedsięwzięcia przez
Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do
uniknięcia takich wydarzeń lub ich skutków.
2. Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności:
1)
działania wojenne, w tym wojna domowa, stan wyjątkowy,
2)
strajk generalny trwający dłużej niż 60 dni,
3)
stan klęski żywiołowej, w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami
urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym,
4)
działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było
się zabezpieczyć.
3. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez
jedną ze Stron całości lub części jej zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki
czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod
warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu
niemożności spełnienia świadczenia. Ponadto, Strona ta będzie starała się wykonać ciążące na
niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe.
4. W przypadku wstrzymania realizacji Umowy z powodu siły wyższej na okres ponad 30 dni,
każda ze Stron będzie mieć prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Rozliczenie Stron nastąpi z odpowiednim zastosowaniem zasad przewidzianych w § 12 Umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 12
1. Sprawy związane z realizacją Umowy, prowadzić będą:
b) w imieniu Zamawiającego:
Karol Ferenc; tel.+48 22 321 31 83, tel. kom. +48 697 716 126,
e –mail: karol.ferenc@pse.pl.
c) w imieniu Wykonawcy
[Imię I Nazwisko …]; tel. […], tel. kom. […],
e – mail: […].
2. Osoby, o których mowa w ust.1, są upoważnione do bieżącego koordynowania spraw
związanych z realizacją Umowy, jednakże bez prawa dokonywania w niej zmian oraz
zaciągania zobowiązań finansowych.
3. Zmiana osób lub danych adresowych osób, o których mowa w ust.1, nie stanowi zmiany
Umowy i wymaga powiadomienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugiej Strony
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przez Stronę dokonującą zmiany. Zmiana taka jest skuteczna z dniem doręczenia drugiej
Stronie jednostronnego oświadczenia woli w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 13
1.

Każda ze Stron może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli druga Strona
dopuszcza się istotnego naruszenia Umowy i nie zaniecha dalszych naruszeń lub nie usunie
skutków naruszenia w 30 - dniowym okresie naprawczym, udzielonym przez drugą Stronę
w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia lub zaniechania naruszeń. Okres naprawczy
zaczyna biec od dnia doręczenia wezwania do usunięcia/ zaniechania naruszenia Umowy.
Istotne naruszenia Umowy obejmują w szczególności następujące przypadki:
1) zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać
Umowy w terminie umownym,
2) wydane zostało zarządzenie tymczasowe dotyczące mienia lub praw Wykonawcy,
mające na celu zabezpieczenie roszczeń osób trzecich lub wszczęto wobec niego
postępowanie egzekucyjne, które uniemożliwiają Wykonawcy realizację Umowy,
3) Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca odmówił
usunięcia albo nie usunął wady na zasadach, w tym w terminach, określonych
w Umowie,
4) Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu Umowy osobom trzecim z naruszeniem
postanowień § 14 Umowy,
5) zwłoka Wykonawcy w wykonaniu zamówienia przekroczy 14 dni w stosunku do terminu
określonego w Umowie.

2.

Niezależnie od postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest uprawniony do
odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wyznaczania okresu naprawczego
na usunięcie naruszeń, w przypadku:
1) gdy Wykonawca przechodzi w stan likwidacji, inny niż w celach przekształcenia lub
połączenia się z innym przedsiębiorstwem lub jest zagrożony niewypłacalnością, lub
podjęto jakąkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium
w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, lub też z jakichkolwiek powodów
zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się nieważne lub nieskuteczne lub
niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych
naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem, lub
2) ujawnienia istotnych zaległości podatkowych Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków
gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem umorzenie, odroczenie, rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, lub
3) ujawnienia istotnych zaległości Wykonawcy w odprowadzaniu składek na ZUS,
z wyjątkiem przypadków gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem umorzenie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.

3. O ile Umowa nie określa innego terminu dla wykonania prawa odstąpienia, prawo odstąpienia
w każdym przypadku może być wykonane w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości
przez uprawnionego do odstąpienia o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od
Umowy, w każdym przypadku nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty przewidzianej na
wykonanie Umowy.
4.

W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego
oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, a w przypadku odstąpienia od Umowy
przez Wykonawcę, niezwłocznie po doręczeniu Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy, powstrzyma się od wykonywania Umowy.

5.

Dokonanie odstąpienia od Umowy wymaga złożenia drugiej Stronie stosownego oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie
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o odstąpieniu od Umowy uznaje się za skutecznie złożone z chwilą jego doręczenia drugiej
Stronie.
6.

Postanowienia Umowy, w tym niniejszego paragrafu, nie wyłączają możliwości skorzystania
z instytucji ustawowego prawa odstąpienia, regulowanego odpowiednimi przepisami prawa.

PODWYKONAWCY
§14
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac podwykonawcom.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiającego. Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wynikających z nieudzielenia przez
Zamawiającego zgody, o której mowa powyżej.
3. Wykonawca obowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji zawierającej nazwę
(firmę) i adres podwykonawcy, zakres prac podlegających zleceniu, na minimum 14 dni przed
planowanym przystąpieniem podwykonawcy do prac.
4. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dopuszczenie podwykonawcy do wykonywania prac
objętych Umową, jeżeli podwykonawca nie gwarantuje należytego wykonania powierzonych mu
prac, w szczególności jeżeli Zamawiający poweźmie wiadomość, iż:

1) podwykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania na rzecz Zamawiającego
lub innego podmiotu,

2) podwykonawca znajduje się w sytuacji finansowej nie gwarantującej należytego wykonania

powierzonych mu zadań (np. nie wypłaca terminowo wynagrodzeń pracownikom, nie reguluje
zobowiązań publicznych lub zobowiązań na rzecz innych podmiotów).

5. Wykonawca przez zawarcie umowy z podwykonawcą nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek
obowiązku, odpowiedzialności ani zobowiązania, wynikających z Umowy i jest odpowiedzialny za
wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.
6.

W przypadku konieczności zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, zmiana
może być dokonana za zgodą Zamawiającego, przy czym zdolność Wykonawcy do realizacji
przedmiotu Umowy nie może ulec pogorszeniu w stosunku do stanu przed zmianą podwykonawcy,
a nowy podwykonawca jest zobowiązany w szczególności spełniać warunki wynikające z Umowy.

7.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami będą dokonywane według ich uregulowań.
Wykonawca zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń z podwykonawcami,
a Zamawiający nie jest i nie będzie zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na
rzecz podwykonawców.

PRZENIESIENIE PRAW
§ 15
1. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego całości lub części praw
i/lub obowiązków wynikających z Umowy na Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w
Konstancinie – Jeziornie, ul. Warszawska 165.
2. O dacie przeniesienia całości lub części praw i obowiązków Zamawiający powiadomi Wykonawcę
oraz prześle pisemne oświadczenie powyższego podmiotu o przejęciu praw i obowiązków
wynikających z Umowy.
3. Jeżeli w wyniku przeniesienia całości lub części praw i/lub obowiązków, Umowa będzie wymagała
odpowiednich zmian, Wykonawca zobowiązuje się do ich uzgodnienia i podpisania, w zakresie
wynikającym z przeniesienia całości lub części praw i/lub obowiązków z Umowy, aneksu do Umowy
w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu aneksu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
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1.

Dokonanie przez Wykonawcę przeniesienia, zarówno w całości jak i w części, praw lub
obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w tym także cesji wierzytelności pieniężnych
przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego,
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek
roszczeń wynikających z nieudzielenia przez Zamawiającego zgody na dokonanie przeniesienia
praw i obowiązków z Umowy, w tym cesji wierzytelności.

2.

Każde zawiadomienie lub inne pismo wysłane w związku z realizacją Umowy jest uważane za
właściwie doręczone odpowiednio Zamawiającemu lub Wykonawcy jeżeli:
1) zostanie wysłane listem poleconym, na adres:
a) Zamawiającego: PSE Inwestycje S.A., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa,
b) Wykonawcy: …………………………………………………………..
2) zostanie doręczone za potwierdzeniem odbioru przedstawicielom Stron ustanowionym
zgodnie z § 12 Umowy.

3.

Zmiana danych adresowych, o których mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga
powiadomienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugiej Strony przez Stronę
dokonującą zmiany. Zmiana taka jest skuteczna z dniem doręczenia drugiej Stronie
jednostronnego oświadczenia woli w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W razie
zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres
i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia, traktuje się jako doręczone.

4.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i są wprowadzane w formie aneksu, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

5.

Spory związane z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze
prowadzonych w dobrej wierze negocjacji. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w powyższy
sposób w ciągu 20 dni od daty pierwszego pisma dotyczącego powyższego sporu, Strony ustalają,
że każda ze Stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla
siedziby Zamawiającego.

6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego
prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.

7.

W przypadku rozbieżności pomiędzy zasadniczą częścią Umowy a załącznikami, rozstrzygające
znaczenie ma treść zasadniczej części Umowy.

8.

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

9.

Następujące Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
Załącznik I:
Załącznik II:
Załącznik III:
Załącznik IV:
Załącznik V:

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia
Wzory dokumentów
Wykaz sprzętu, oprogramowania wraz z cenami jednostkowymi
Wykaz podwykonawców wraz zakresem powierzonych do wykonania prac
Miejsce dostaw sprzętu i świadczenia usług

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………………………………………

………………………………………………..,

…………………………………………………

………………………………………………..
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Załącznik I:

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia

Zgodnie z Częścią II SIWZ
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Załącznik II

Wzory dokumentów

Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego
część I
1. Wykonawca: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Umowa Nr: …………………………………………………………………………
3. Oświadczenie:
Niniejszym oświadczamy, że prace stanowiące przedmiot umowy zostały zakończone, produkty zostały
dostarczone, usterki usunięte, pracownicy Wykonawcy opuścili miejsce wykonywania prac 5.
4. Proponowany termin odbioru:
…………………………………………………………….
5. Załączniki:
[komplet wymaganych protokołów, w tym protokół zdawczo odbiorczy dla dostarczonych produktów
zgodny z wzorem opisanym w załączniku nr 1.2.1), badań, oświadczeń, komplet dokumentów
stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych materiałów, dokumentów
potwierdzających ich walory techniczne i użytkowe oraz zestawienie końcowego rozliczenia
finansowego zgodnie z Umową]
….…............................................
( pieczęć i podpis Wykonawcy)

część II
Potwierdzenie Zamawiającego:
Niniejszym ustalam termin odbioru końcowego prac określonych w części I Zgłoszenia na ……………….
(podać termin)
.…....................................................
( data i podpis osoby upoważnionej )

5

Niepotrzebne skreślić
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Protokół zdawczo-odbiorczy produktów Umowy – wzór
Protokół zdawczo-odbiorczy
produktów umowy nr…….
Działając na mocy Umowy nr............................................................. z dnia ...................................... roku
pomiędzy PSE S.A., a firmą .............................................., przedstawiciel Zamawiającego przystąpił do
odbioru sprzętu , zgodnie ze specyfikacją ilościowo-techniczną określoną w Załączniku Nr 1 do Umowy i
zgłoszonego przez Wykonawcę w dniu ..............................................................
PRZEDMIOT ODBIORU: .............................................................
SPECYFIKACJA SPRZĘTU ZGŁOSZONEGO DO ODBIORU:
L.p.

Nazwa

Typ

Pełniona
funkcja

Nr
katalogowy/
Nr Seryjny

Wartość
netto

Uwagi

1
Razem:
Niniejszym stwierdza się, że przedmiot odbioru (nie)* jest zgodny z Załącznikiem I do Umowy
UWAGI: .............................................................
(brak dokumentów gwarancyjnych, dokumentacja fabryczna niekompletna, brak umów
licencyjnych)
Data odbioru ........................................................
Ze strony PSE Inwestycje S.A.:
Niniejszym potwierdzamy dostawę
L.p.
Imię i Nazwisko
Podpis
Data
1
2
Ze strony ............................................................................................................:
Niniejszym potwierdzamy dostawę
L.p.
Imię i Nazwisko
Podpis
1

Data

2
* - niepotrzebne skreślić
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Protokołu Odbioru - Wzór
Protokół odbioru częściowego/końcowego
nr …………
do umowy nr ………………………………..
1. Miejsce i data sporządzenia:
Warszawa, dnia …………………………..
2. Przedmiotem odbioru są prace wykonane na warunkach i zapisach:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Branża:
……………………………………………………………………………………………..
4. Podstawa działania Komisji Odbioru:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. Osoby uczestniczące w odbiorze:
5.1.

Komisja Odbioru:
 Przewodniczący:
 Członek
 Członek

5.2.

…………………….
…………………….
…………………….

PSE Inwestycje S.A.;
PSE Inwestycje S.A.;
PSE Inwestycje S.A.

Przedstawiciele Wykonawcy:
 …………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………

6. Szczegółowy zakres rzeczowy odbieranych prac:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dokumenty i materiały przedstawione Komisji:

7.

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
7.2. Zestawienie nowopowstałych lub modernizowanych składników majątku

L.p.

Nazwa

Typ

Pełniona
funkcja

Nr
katalogowy/
Nr Seryjny

Wartość
netto

Uwagi

1
Razem:
7.3. Dokumenty potwierdzające legalność odbieranego oprogramowania.
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…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8. Wyniki odbioru prac:
Komisja dokonała oględzin przedmiotu odbioru i stwierdziła, co następuje:





Odebrać produkt BEZWARUNKOWO.
Wykonawca/Dostawca ma prawo do zapłaty zgodnie z warunkami
Umowy.
Odebrać produkt WARUNKOWO.
Wykonawca/Dostawca ma prawo do zapłaty zgodnie z warunkami
Umowy oraz niniejszego protokołu.
NIE ODEBRAĆ produktu.
Wykonawca/Dostawca nie ma prawa do zapłaty.
Wykonawca/Dostawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich
działań naprawczych. Produkt zostanie ponownie poddany
procedurze odbioru.

9. Jakość wykonanych prac:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
[W tabeli 1 zamieszczono zestawienie działań jakie należy wykonać aby produkt mógł zostać odebrany
wraz ze wskazaniem terminów i osób odpowiedzialnych za sprawdzenie i potwierdzenie ich wykonania.
Tabela sporządzona jest w uzgodnieniu z przedstawicielem Wykonawcy/Dostawcy produktu.
W przypadku protokołu odbioru z zaistniałymi uwagami tabela ogranicza się do kolumn 1-3. W
przypadku protokołu z usunięcia wad, usterek, bądź braków obowiązuje cała tabela.]
Tabela 1 Lista działań naprawczych
1
2

Nr

Lista wad, usterek, bądź braków

3

Termin
wykonania

4
Potwierdzenie zrealizowania działania
naprawczego
Imię i nazwisko
Data i podpis
osoby
osoby
odpowiedzialnej
odpowiedzialnej
za potwierdzenie
za potwierdzenie
zrealizowania
zrealizowania
działania
działania

1
2
3
10. Wynagrodzenie
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
11. Lista załączników:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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12. Podpisy członków Komisji Odbioru i przedstawicieli Wykonawcy:
Przewodniczący:
Członek
Członek

………………………….
………………………….
………………………….

……………………
……………………
……………………

…………………….……...
……………………………

.………………………
………………………

Przedstawiciele Wykonawcy:

13. Wniosek o zatwierdzenie protokołu:
Protokół podlega zatwierdzeniu w Biurze Strategii i Organizacji PSE Inwestycje S.A.
14. Zatwierdzenie protokołu:

Zatwierdzam
…………………………………….
Kierownik biura Strategii i Organizacji
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-WZÓRProtokół odbioru gwarancyjnego
do Umowy nr …………
1. Miejsce i data sporządzenia:
Warszawa, dnia …………………………..
2. Przedmiotem odbioru jest wykonanie zobowiązań gwarancyjnych udzielonych przez Wykonawcę
Zamawiającemu na warunkach i zapisach:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3.

Podstawa działania Komisji Odbioru:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4. Osoby uczestniczące w odbiorze:
Komisja Odbioru:
 Przewodniczący:
 Członek
 Członek

…………………….
…………………….
…………………….

PSE Inwestycje S.A.;
PSE Inwestycje S.A.;
PSE Inwestycje S.A.;

Przedstawiciele Wykonawcy:
 …………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………
5. Szczegółowy zakres rzeczowy odbieranych prac:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Dokumenty i materiały przedstawione Komisji:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
6. Wyniki odbioru prac:
Komisja dokonała oględzin przedmiotu odbioru i stwierdziła, co następuje:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
7. Jakość wykonanych prac w okresie gwarancji:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
8. Lista załączników:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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9. Podpisy członków Komisji Odbioru i przedstawicieli Wykonawcy:
Przewodniczący:

………………………….

……………………

Członek

………………………….

……………………

Członek

………………………….

……………………

…………………….……...

.………………………

……………………………

………………………

Przedstawiciele Wykonawcy:

10. Wniosek o zatwierdzenie protokołu:
Protokół podlega zatwierdzeniu w Biurze Strategii i Organizacji PSE Inwestycje S.A..
11. Zatwierdzenie protokołu:
Zatwierdzam
…………………………………….
Kierownik biura Strategii i Organizacji
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Załącznik III:

Wykaz sprzętu, oprogramowania wraz z licencjami oraz prac
oferowanych przez Wykonawcę wraz z cenami jednostkowymi

Zgodnie z Ofertą złożoną przez Wykonawcę
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Załącznik IV:

Nazwa podwykonawcy

Wykaz podwykonawców
wykonania prac

wraz

zakresem

powierzonych

do

Zakres prac przewidzianych do realizacji przez
podwykonawcę

(…)
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Załącznik V:

Miejsce dostaw Sprzętu i świadczenia usług

Adres dostawy:
PSE Inwestycje S.A.
l.p.
1.

adres
Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

Miejsce świadczenia napraw gwarancyjnych
PSE Inwestycje S.A.
l.p.
1.

3.

adres
Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa
ul. Warszawska 165 05-520 KonstancinJeziorna
ul. Jordana 25, 40-056 Katowice

4.

ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom

5.

ul. Marszałka Focha 16,85-950 Bydgoszcz

6.

ul. Marcelińska 71, 60-354 Poznań

7.

ul. Mehoffera 10, 31-322 Kraków

2.
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