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ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ – WZÓR UMOWY
U M O W A Nr PO VII WB 261.14.2020_Część … (WZÓR)
zawarta w dniu ……………………2020 roku
pomiędzy:
Skarbem Państwa – Prokuraturą Okręgową w Katowicach, 40-042 Katowice, ul Wita Stwosza 31, NIP: 954-2246-268, REGON: 000000307, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………
a
……………………………………………………..…………………...…………………………………………...,
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………….
o następującej treści:
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie
przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia
na zasadach określonych nin. Umową.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: usługę dzierżawy kserokopiarek dla potrzeb
Prokuratury Okręgowej w Katowicach i podległych jej Prokuratur Rejonowych w ilościach i lokalizacjach
zgodnie z wykazem lokalizacji przedstawionymi w Opisie przedmiotu zamówienia – Rozdział II SIWZ –
stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy, w tym:
Dla Części 1:
1) 21 szt. kserokopiarek niskonakładowych (TYP A)
2) 47 szt. kserokopiarek niskonakładowych (TYP B),
3) 35 szt. kserokopiarek średnionakładowych (TYP C),
4) 9 szt. kserokopiarek wysokonakładowych (TYP D),
5) 4 szt. kserokopiarek kolorowych (TYP E).
Dla Części 2:
1) 19 szt. kserokopiarek niskonakładowych (TYP B),
2) 11 szt. kserokopiarek średnionakładowych (TYP C),
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) oddania w dzierżawę Zamawiającemu kserokopiarek, zgodnych z Wykazem zawierającym Specyfikację
techniczną, producenta, typ, model proponowanych do dzierżawy urządzeń, Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy, na podstawie sporządzonego przez strony Protokołu
odbioru urządzeń;
2) dostarczenia i zainstalowania ich we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach w terminie
określonym w Harmonogramie dostawy i instalacji urządzeń (Załączniku nr 5 do umowy);
3) terminowego wykonywania wszystkich czynności związanych z ich okresowymi przeglądami,
konserwacją, naprawą;
4) wykonywania innych czynności zapewniających prawidłową pracę wydzierżawionych kserokopiarek;
5) dostarczania wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i części, za wyjątkiem papieru ksero;
6) odbierania na koszt wykonawcy zużytych materiałów eksploatacyjnych w siedzibie Zamawiającego.
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
a) dostawa i instalacja dzierżawionego sprzętu – w terminach określonych w Harmonogramie dostawy
i instalacji urządzeń – stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej umowy;
b) okres obowiązywania umowy – zgodnie z postanowieniami § 8.
4. Po zakończeniu umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy (tj. oddać do dyspozycji
w miejscach dotychczasowego użytkowania) przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym
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z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia. Dyski twarde urządzeń pozostaną u Zamawiającego bez
żadnych dodatkowych opłat.
5. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania sprzętu na własny koszt, w terminie do 14 dni od zakończenia
Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać Zamawiającemu w okresie realizacji umowy na każde jego
żądanie, niezwłocznie i nie później niż w terminie wskazanym w żądaniu, wszelkie dokumenty dotyczące
i potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w szczególności dysponowania
(w wymaganym zakresie) personelem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę oraz środkami
technicznymi służącymi należytej, zgodnej z wymaganiami SIWZ realizacji zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością, wymaganą przy usługach tego
rodzaju.
§2
1. Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy dane o istotnych warunkach
zamówienia, tzn. m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy.
2. Dokumenty zawierające istotne warunki zamówienia, formularz oferty, wykaz osób i podmiotów które będą
wykonywać zamówienie wraz z informacjami i dokumentami na temat ich kwalifikacji zawodowych, (tj.
SIWZ i Oferta Wykonawcy) stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§3
1. Za usługi wymienione w § 1 Umowy, Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy wynagrodzenie,
ustalone jako iloczyn liczby wykonanych przez wszystkie urządzenia w danym miesiącu kserokopii i ceny
brutto za 1 szt. kopii A4, zaproponowanej w ofercie Wykonawcy, odpowiednio dla każdego rodzaju
kserokopiarki, tj.
Dla Części 1:
a) kserokopiarki niskonakładowe (TYP A) cena za 1 kopię A4 brutto .............. zł/
słownie.............................zł / w tym kwota netto..............zł;
b) kserokopiarki niskonakładowe (TYP B) cena za 1 kopię A4 brutto .............. zł/
słownie.............................zł / w tym kwota netto..............zł;
c) kserokopiarki średnionakładowe (TYP C) cena za 1 kopię
A4 brutto .............. zł/
słownie.............................zł / w tym kwota netto..............zł;
d) kserokopiarki wysokonakładowe (TYP D) cena za 1 A4 kopię brutto .............. zł/
słownie.............................zł / w tym kwota netto..............zł;
e) kserokopiarki kolorowe (TYP E) cena za 1 kopię A4 w czerni brutto .............. zł/
słownie............................zł / w tym kwota netto..............zł;
f) kserokopiarki kolorowe (TYP E) cena za 1 kopię A4 w kolorze brutto .............. zł/
słownie.............................zł / w tym kwota netto..............zł;
Dla Części 2:
a) kserokopiarki niskonakładowe (TYP B) cena za 1 kopię A4 brutto .............. zł/
słownie.............................zł / w tym kwota netto..............zł;
b) kserokopiarki średnionakładowe (TYP C) cena za 1 kopię
A4 brutto .............. zł/
słownie.............................zł / w tym kwota netto..............zł;
Sposób liczenia liczby kopii (wydruków) określa pkt. 8.10 Rozdziału II, podrozdziału I „OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA OGÓLNE” SIWZ.
2. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i będzie obowiązywało przez cały okres trwania
umowy za wyjątkiem zmian przewidzianych w ust. 4 poniżej.
3. Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz
z potwierdzeniem liczby wykonanych kopii odpowiednio dla każdego urządzenia, przelewem na konto
Wykonawcy każdorazowo wskazane na Fakturze VAT.
4. Zgodnie z art. 142 ust. 5 Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia
Wykonawcy na określonych poniżej warunkach:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie
zmianie w ten sposób, że podane w ofercie kwoty (stawki) netto nie ulegną zmianie, natomiast zmianie
ulegnie kwota podatku VAT i kwota (stawka) brutto, co spowoduje odpowiednią zmianę stawek brutto
wynagrodzenia podanych w ust. 1 powyżej;
b) w przypadku zmiany:
˗ wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
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˗

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
˗ zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron
umowy, może w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie przepisów wprowadzających taką zmianę
zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, przy czym
do wniosku dołącza szczegółową kalkulację i uzasadnienie wnioskowanej zmiany. Druga strona
zobowiązana jest w terminie 14 dni od otrzymania wniosku ustosunkować się merytorycznie do jego treści.
Jeżeli strony, w tym w wyniku negocjacji, dojdą do porozumienia w sprawie zmiany wynagrodzenia, w tym
z uwzględnieniem posiadanych przez Zamawiającego środków, tak ustalone zmiany wiążą od dnia zawarcia
aneksu do umowy, jednakże nie mogą zostać wprowadzone wcześniej niż w 2022 roku. Powyższe
postanowienia nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku uwzględnienia w ofercie wszystkich składników
cenotwórczych i przewidywanych zmian w tym zakresie w okresie realizacji zamówienia.
5. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 powyżej nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie
i może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części umowy.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości pracy kopiarek, poprzez usuwanie awarii - nie
później niż w ciągu … godzin roboczych Zamawiającego od momentu zgłoszenia (od poniedziałku do piątku
w godzinach 07.30 – 15.30 z zastrzeżeniem, że z uwagi na aktualny na dzień zawarcia umowy dwuzmianowy
system pracy jednostek prokuratury, czas pomiędzy 13:30 a 14:00 jest wyłączony z możliwości realizacji
usługi i nie będzie wliczany do czasu naprawy, a tym samym będzie wyłączony przy obliczaniu ewentualnego
opóźnienia – Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zmianach w systemie pracy jednostek
prokuratury wpływających na zasady realizacji umowy w powyższym zakresie) oraz bieżące dostarczanie
tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii
w gwarantowanym czasie naprawy, Wykonawca, przed upływem tego czasu, przedstawi Zamawiającemu na
piśmie wyjaśnienie przyczyn i czas niezbędny do zakończenia naprawy. Zamawiający podejmie wówczas
decyzję o konieczności natychmiastowego dostarczenia i zainstalowania przez Wykonawcę urządzenia
zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie wymieniane lub wyrazi zgodę na wydłużenie czasu
naprawy, w zależności od tego co będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca we wskazanym terminie nie krótszym niż 7 dni wymienił
urządzenie, które uległo 3 takim samym awariom lub które uległo 5 jakimkolwiek awariom, na inne
urządzenie o parametrach nie gorszych niż urządzenie wymieniane.
3. W przypadku awarii spowodowanej przez niewłaściwe użytkowanie urządzenia przez Zamawiającego,
koszty naprawy pokryje Zamawiający, po zatwierdzeniu wartości kosztorysu sporządzonego przez
Wykonawcę, przy czym w takim przypadku:
a) Wykonawca zobowiązany jest do podania przyczyny awarii,
b) Awaria musi być potwierdzona przez kierownika jednostki lub osobę upoważnioną.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia instalacji urządzenia
w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie instalacji urządzeń, stanowiącym Załącznik Nr 5 –
w wysokości 50 złotych za każdy dzień opóźnienia w stosunku do każdego z urządzeń zainstalowanego
z opóźnieniem.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde rozpoczęte 4 godziny robocze opóźnienia
w zapewnieniu sprawności i ciągłości pracy urządzenia, jeżeli Wykonawca nie usunie awarii w czasie
zagwarantowanym, ani nie dostarczy w tym czasie urządzenia zastępczego o standardzie nie gorszym niż
sprzęt dzierżawiony lub nie dostarczy tonera lub innych materiałów eksploatacyjnych, co spowoduje przestój
w pracy urządzenia – w wysokości 50 złotych za każde rozpoczęte 4 godziny robocze opóźnienia/przestoju
danego urządzenia.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie postanowień § 6 ust. 3 – w wysokości 50 zł
za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto Umowy
określonej w ofercie Wykonawcy, w przypadku rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od
Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

PO VII WB 261.14.2020
5. Zamawiający przewiduje ponadto karę umowną, którą zapłaci Wykonawca w przypadku niezatrudnienia
osób skierowanych do wykonywania czynności związanych z obsługą serwisową dzierżawionych urządzeń,
na podstawie umowy o pracę (zgodnie z warunkiem zawartym w Rozdziale II, podrozdziale I, pkt 9 SIWZ).
W przypadku stwierdzenia, że osoby skierowane do wykonywania czynności związanych z obsługą
serwisową dzierżawionych urządzeń nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze
niezbędnym do realizacji tych czynności, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary
umownej w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w rozumieniu ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.)
obowiązującego w danym miesiącu oraz liczby miesięcy realizacji zamówienia, w których warunek ten nie
był spełniony (kara za niepełny miesiąc zostanie obliczona proporcjonalnie). Wykonawca zobowiązuje się do
udostępnienia Zamawiającemu na każde żądanie dowodów potwierdzenia spełnianie warunku. Odmowa ich
przedstawienia lub nieprzedstawienie wystarczających dowodów w wyznaczonym terminie - skutkuje
uznaniem warunku za niespełniony.
6. Obciążenie z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 1-5 następuje na podstawie noty obciążeniowej
wystawionej przez Zamawiającego i płatnej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.
7. W przypadku braku zapłaty noty w terminie określonym w ust. 6 powyżej lub gdy termin płatności noty
przypada po terminie płatności ostatniej faktury obejmującej wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiający
zastrzega sobie prawo potrącania kar, o których mowa wyżej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
8. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
§6
1. Wykonawca udziela gwarancji co do jakości wydzierżawionych kserokopiarek w okresie 24 miesięcy od
dnia podpisania niniejszej umowy.
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełną obsługę urządzeń, w tym okresowe przeglądy oraz
gwarantuje pełną sprawność urządzeń, oraz bieżącą dostawę materiałów eksploatacyjnych, za wyjątkiem
papieru ksero.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji będzie oparta na zasadach Kodeksu cywilnego
i postanowieniach niniejszej Umowy.
§7
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w § 3 ust.
4, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
§8
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – 24 miesiące od daty podpisania umowy, z tym zastrzeżeniem, że
wygasa w przypadku wcześniejszego wykorzystania przez Zamawiającego kwoty stanowiącej ŁĄCZNY
KOSZT WYKONANIA ZAMÓWIENIA, czyli kwoty podanej przez Wykonawcę w formularzu cenowym
…………zł brutto oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-4 niniejszego paragrafu.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności oraz podania przyczyn wypowiedzenia.
3. Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia
lub ze wskazaniem innego okresu wypowiedzenia niż w ust. 2, jeżeli Wykonawca w sposób rażący narusza
postanowienia Umowy, a w szczególności:
 pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń postanowień umowy, w sposób
rażący lub powtarzalny nie dotrzymuje terminów usuwania awarii oraz bieżącego dostarczania tonerów
oraz innych materiałów eksploatacyjnych, określonych w § 4 ust.1 umowy,
 powierzył wykonanie zamówienia podwykonawcy nie zgłoszonemu Zamawiającemu w stosownym
trybie;
 naruszył postanowienia umowy lub warunki udziału w postępowaniu w zakresie wymogu zatrudnienia
osób na podstawie umowy o pracę;
 odmówił lub nie udostępnił w żądanym terminie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 6 umowy.
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4. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy w trybie określonym w ust. 3, niezależnie od
rozwiązania umowy stosuje się odpowiednie postanowienia § 4.
§9
1. W razie powstania sporu na tle niniejszej Umowy, Strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania
drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Strony mają obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od
daty zgłoszenia.
3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej umowy, które nie
zostaną rozwiązane w drodze porozumienia pozasądowego lub też na drodze reklamacyjnej, podlegać będą
rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności przez cały okres obowiązywania
Umowy (realizacji), jak i przez czas nieoznaczony po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, wszelkich informacji,
materiałów danych, i wiedzy uzyskanych od Zamawiającego w związku z zawarciem i realizacją niniejszej
Umowy, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, bez względu na formę ich utrwalenia i zobowiązuje się nie
wykorzystywać tych informacji i danych do jakichkolwiek innych celów bez zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że podczas realizowania zamówienia:
1) nie będzie zapoznawał się z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników
informacji, itp. – nie związanymi z realizacją umowy,
2) nie będzie zabierał, kopiował oraz powielał dokumentów i danych, a w szczególności udostępniał ich
osobom trzecim,
3) nie będzie informował osób trzecich o danych objętych poufnością.
3. Za osobę trzecią, o której mowa powyżej, uważa się osoby nie wykonujące pracy ani usług na rzecz
Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że otrzymując informacje poufne, będzie zapobiegał ich ujawnieniu, publikacji
czy też rozpowszechnieniu poprzez zachowanie należytej staranności i troski w działaniu w stopniu
niezbędnym dla zachowania poufności, zapobiegania ujawnieniu, publikacji lub rozpowszechnieniu,
jednakże w żadnym wypadku nie mniejszym niż stosowany dla zachowania poufności własnych informacji
o podobnym charakterze.
5. Wykonawca ma prawo ujawnić informacje poufne:
1) swoim pracownikom, w przypadku których wymagany jest dostępu do takiej informacji,
2) w granicach wymaganych przez prawo – jednakże w takiej sytuacji Wykonawca poinformuje podmiot,
któremu przekazuje informacje, o ich poufnym charakterze oraz powiadomi o takim fakcie
Zamawiającego, podając zakres i warunki ujawnienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z przepisami regulującymi zasady postępowania z dokumentami lub
danymi w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, które obowiązują u Zamawiającego oraz przestrzegać
tych przepisów.
7. Wykonawca zobowiązuje się informować przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich zauważonych
nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.
8. Wszelkie informacje udostępnione lub powzięte przez Wykonawcę w formie materialnej podlegają zwrotowi
we wszystkich posiadanych egzemplarzach lub kopiach niezwłocznie po zakończeniu okresu obowiązywania
(realizacji) Umowy, nie później niż w terminie 14 dni od upływu tego okresu.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w wypadku naruszenia
bezpieczeństwa informacji, w tym wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim,
będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji.
§ 11
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, jak również osób trzecich za wszelkie szkody osobowe
i rzeczowe powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, w tym
szkody powstałe w związku z wadami lub nieprawidłową pracą urządzeń.
§ 12
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom tylko w zakresie wskazanym
w ofercie, która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
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2. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia
Wykonawca odpowiada jak za własne.
3. Wykonawca zapewnia, że jego Podwykonawcy zachowają w poufności informacje i dokumenty, o których
mowa w § 10, na tych samych zasadach i w tym samym okresie, jakie obowiązują Wykonawcę.
§ 13
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień lub zobowiązań wynikających
z niniejszej Umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie kolejno: Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia, przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz inne
właściwe przepisy prawa.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 14
Wykaz załączników do umowy:
1. Wykaz zawierający Specyfikację techniczną, producenta, typ, model proponowanych do dzierżawy urządzeń.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta Wykonawcy z dnia ……………wraz z wszystkimi załącznikami i oświadczeniami składanymi
w postępowaniu
4. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami i dokumentami na temat
ich kwalifikacji zawodowych.
5. Harmonogram dostawy i instalacji urządzeń.
Wszystkie załączniki stanowią integralną część umowy.

Wykonawca:

Zamawiający:

……………………………………………….

……………………………………………….

