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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/2022  

UMOWA Nr ……- wzór – 

zawarta w dniu ……….. 2022 r. w Radomiu  pomiędzy: 

Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr” , z siedzibą 26-600 Radom ul. Parkowa 1, NIP: 796-10-62-721, REGON 

000282808 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez ………. 

 a ……………………………………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi w dalszej części umowy STRONAMI, a każda z nich oddzielnie STRONĄ. 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania 

ofertowego (znak sprawy: …………………………), do którego z uwagi na wartość zamówienia nie mają 

zastosowania uregulowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. poz. 2019 z późn. zm.)., została zawarta Umowa, o następującej treści: 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawcę zamówienia polegającego na Sprzedaży i 

dostarczeniu sprzętu elektronicznego do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej 

i online na potrzeby realizacji projektu pn. Amfiteatr w sieci współfinansowanego w ramach umowy pomiędzy 

Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr“ a Narodowym Centrum Kultury w ramach programu grantowego 

„Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” - Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 

cyfrowej”, III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy oraz 

oferta wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy.  

3.Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wszystkie warunki techniczno-

eksploatacyjne określone przez Zamawiającego oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. 

§2 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca dostarczy do Miejskiego Domu Kultury przy ul. Daszyńskiego 5, 26-600 Radom, fabrycznie 
nowy, kompletny i gotowy do pracy sprzęt tj. posiadający wgraną całość oprogramowania sterującego itp. 
jeżeli takie jest wymagane - zgodne z wymienionymi na załączonym opisie przedmiotu zamówienia.  
2. W  ramach  dostawy  Wykonawca  zapewni  transport,  załadunek,  rozładunek,  wniesienie, montaż,  
ustawienie  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego,  podłączenie  oraz uruchomienie  zgodnie  z  
wymaganiami  określonymi  w  Opis przedmiotu zamówienia oraz Formularzu ofertowym.   
3. Dostawa sprzętu: 
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1)  Wykonawca dostarczy całość sprzętu z oryginalnymi nośnikami cyfrowymi (jeżeli producent takie 
dostarcza), 

2)     Wykonawca dostarczy całość sprzętu z najnowszą wersją oprogramowania dedykowanego do 
obsługi urządzenia wraz z przekazaniem licencji uprawniającej do korzystania z ww. oprogramowania, 

3)    Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu sprzętu zademonstruje jego sprawność według żądań 
Zamawiającego, 

4)    Wykonawca przeprowadzi podstawowe szkolenie z obsługi sprzętu.  
5)    Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: instrukcje 

obsługi w języku polskim wraz z ogólnymi warunkami korzystania, dokumenty potwierdzające 

udzielenie gwarancji, licencji, certyfikaty CE, oświadczenie potwierdzające że naprawy gwarancyjne 

będą realizowane przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez 

Producenta.  

§3 
Termin wykonania 

 
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu zamówienia w terminie do 31.03.2022 r.  

§ 4 

Odbiór 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną datą dostawy 
sprzętu do zawiadomienia i uzgodnienia z Zamawiającym dokładnej godziny oraz miejsca przekazania 
przedmiotu umowy. Zawiadomienie winno być przekazane w formie pisemnej na adres email wskazany w ust. 
5. 
1.  Wykonawca po wykonaniu wszystkich czynności określonych w § 2 ust. 1 - 3  zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do przystąpienia do odbioru końcowego. Zgłoszenie uznaje się za nieskuteczne w przypadku 
niedopełnienia którejkolwiek z ww. czynności.  
2. Zamawiający przeprowadzi odbiór końcowy realizacji zamówienia potwierdzony protokołem odbioru 
końcowego stwierdzającym realizację przez Wykonawcę wszystkich czynności opisanych  
w § 2. 
3. Protokół odbioru końcowego realizacji zamówienia będzie sporządzony przez upoważnionych 
przedstawicieli stron umowy.  
4. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją  
niniejszej umowy są:  

1) Alicja Gryz-Wasil , tel. 48 679 61 33 mail: kierownik.kuznia@amfiteatr.radom.pl 

2) Michał Grosiak, tel. 48 679 61 33 mail:  michal.grosiak@amfiteatr.radom.pl 

5.Osobami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją niniejszej 
umowy są: 
Pan/i/………………………………. tel. …………………….. mail:  ………............... 

 
6. Zamówienie winno być realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 
14.00.  
7. W przypadku wystąpienia istotnych wad w jakimkolwiek z dostarczanych urządzeń, Zamawiający ma prawo 
odmówić odbioru oraz wyznaczyć nowy termin odbioru.  
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§ 5 
Prawo własności 

 
Prawo własności sprzętu elektronicznego przechodzi na Zamawiającego w chwili podpisania Protokołu odbioru 
przedmiotu Umowy. W tejże chwili na Zamawiającego przechodzi ciężar i korzyści związane ze sprzętem oraz 
niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 
 

§ 6 
Wynagrodzenie 

 
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została 
na podstawie oferty Wykonawcy.  
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za prawidłowo wykonany przedmiot umowy ustala się na  kwotę 
netto: ………………………… PLN, (słownie: ……………………………………………), co po doliczeniu należnej stawki 
podatku VAT (wg. stawki 23 %) daje kwotę brutto: ………………………. PLN, 
(słownie: …………………………………………… złotych 00/100). 
3. Kwota wskazana w ust. 2. obejmuje wszystkie czynności konieczne do wykonania przedmiotu umowy 
wskazane w § 2.  
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT po wykonaniu całości 
przedmiotu umowy.  
5. Wynagrodzenie płatne będzie na numer konta Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z potwierdzającym wykonanie zamówienia protokołem odbioru 
końcowego.  
6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji.  
7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia wszelkich wymagalnych roszczeń przysługujących 
Zamawiającemu na gruncie niniejszej umowy, w szczególności odszkodowawczych, wykonania zastępczego 
oraz z tytułu kar umownych.  

§ 7 
Faktury elektroniczne 

 
1. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191, dalej – „Ustawa o 
Fakturowaniu”).  
2. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, Wykonawca jest obowiązany do jej 
ustrukturyzowania wysyłając ją do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 
na adres / konto jaki Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej do dnia odbioru końcowego.  
3. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o 
których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer 
Umowy i zamówienia, których dotyczy.  
4. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia 
prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa  
w ust. 3 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z 
jej treścią.  
5. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być 
doręczona do Sekretariatu Zamawiającego na adres jego siedziby. 
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§ 8 
Gwarancja i rękojmia za wady 

 
1.Wykonawca oświadcza, że udziela na przedmiot zamówienia gwarancji  za wady oraz ustala okres  rękojmi 
na okres: 

1)  24 miesięcy 
2) w przypadku gdy gwarancja producenta na zamontowane materiały i urządzenia jest dłuższa – zgodnie 

z gwarancją producenta. 

2.Wykonawca oświadcza, że udzielona gwarancja na sprzęt  obejmuje również gwarancję zgodności 
dostarczonego oprogramowania z dostarczonym sprzętem –  odpowiednio  w  zakresie jego przeznaczenia. 
3.   Okres gwarancji oraz rękojmi za wady  rozpoczyna się z dniem podpisania  protokołu odbioru końcowego.  
4. Naprawy gwarancyjne sprzętu będą realizowane przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 
lub bezpośrednio przez Producenta.  
5. Udzielone gwarancje nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Zamawiającego 
wynikających z niezgodności dostarczonego sprzętu z umową.  
6. W ramach udzielonych gwarancji Zamawiający ma prawo żądać dokonania bezpłatnej naprawy lub wymiany 
rzeczy na nowe. W obu przypadkach Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania na swój koszt takich 
czynności jak opakowanie, transport uwzględniający odbiór z siedziby Zamawiającego, załadunek, rozładunek 
itp.  
7. Zgłoszenie wady przez Zamawiającego ma formę pisemną i kierowane jest w formie elektronicznej na adres 
e-mail: …………………………….. 
8.Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego wady najpóźniej w 
ciągu 2 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.  
9. Wady Przedmiotu Umowy będą usuwane przez Wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty 
zgłoszenia wady. Termin ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu, jeżeli Wykonawca uzgodni 
to (pisemnie – w tym również w drodze elektronicznej ) z Zamawiającym.  
10. Jeżeli czas usuwania wady w okresie gwarancji przekracza 14 dni to Wykonawca zobowiązany będzie do 
dostarczenia sprzętu zamiennego na pozostały czas naprawy.  
11. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy, w 
terminie określonym w ust. 9,  Zamawiający ma prawo dokonać naprawy lub zakupu nowego urządzenia (o 
takich samych parametrach) na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
12. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej części Przedmiotu Umowy na wolną od wad na 
koszt Wykonawcy po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych, o ile nadal występują wady uniemożliwiające 
eksploatację  określonej części Przedmiotu Umowy. Żądanie wymiany należy zgłosić na piśmie wg zasad 
określonych w ust 7.  
13. Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, albo 
została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej.  
W przypadku wymiany części rzeczy, zasady te stosuje się odpowiednio.  
14. Usunięcie zgłoszonej wady Wykonawca zgłasza pisemnie, podając przyczynę wystąpienia wady oraz 
opisując sposób jej usunięcia. Zamawiający potwierdza usunięcie wady – przy czym uprawniony jest do 
zażądania aby Wykonawca osobiście zademonstrował, iż naprawiony sprzęt działa prawidłowo. Brak 
potwierdzenia usunięcia zgłoszonej wady ze strony Zamawiającego w ciągu siedmiu dni od zwrotu 
naprawionej rzeczy jest równoznaczny z jego pozytywnym odbiorem z naprawy.  
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§ 9 
Kary umowne 

1. Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy strony ponoszą odpowiedzialność w 

formie kar umownych. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną:  

1)  za niedotrzymanie terminu wykonania całego przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości 

wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, przy czym kara ta odnosi się również do opóźnienia w 

dostarczeniu kompletu dokumentacji związanej z przekazywanym sprzętem, opóźnienia w montażu i  

uruchomieniu przekazywanego sprzętu i mebli i zademonstrowaniu jego działania,  jak również nie 

wykonaniu którejkolwiek z innych czynności wymienionych w § 2 ust. 1 – 3, za niedotrzymanie terminów 

usunięcia wad zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi lub w czasie odbioru końcowego w wysokości 1 % 

wartości netto sprzętu, który podlega naprawie (zgodnie z wartościami określonymi na załączonym 

formularzu oferty wykonawcy), za każdy dzień opóźnienia,  

2)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto należnego za realizację tej części umowy, od której wykonania odstąpiono.  

2. Jeżeli Wykonawca dokonał naprawy sprzętu nie poprzez Autoryzowanego Partnera Serwisowego 

Producenta lub bezpośrednio przez Producenta, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia naprawionego 

sprzętu i zażądać w zamian nowego, o parametrach nie gorszych niż przekazany  

w ramach realizacji zamówienia.  

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4.  Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie z należnego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy naliczonych kar umownych.  

 

§ 10 
Odstąpienie od umowy 

 
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie w przypadku stwierdzenia 
nienależytego wykonania całości lub części postanowień umownych przez Wykonawcę.  
2. W przypadku gdy wykonana na dzień odstąpienia część zamówienia będzie dla Zamawiającego użyteczna 
odstąpienie od umowy  będzie dotyczyć niewykonanej części zamówienia. Decyzja  
o przydatności wykonanej części zamówienia należy do Zamawiającego.  
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie 
za część umowy wykonaną do daty odstąpienia.  
4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie do 10 dni od dnia powzięcia wiadomości od 
okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.  

§11 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i 
uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  
2. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie 
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom 
niniejszej umowy. Zobowiązanie to wiąże również Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej 
rozwiązaniu bez względu na przyczynę.  
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§ 12 
Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień umowy musi być wyrażona w formie pisemnego aneksu-pod rygorem nieważności.  

2. Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących okolicznościach i w następującym  zakresie:  

1)  zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i/lub miejscowego oraz wymogów 

dotyczących zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy; zmiany 

umowy z tego tytułu dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do stosowania zapisów umowy do 

wprowadzonych przepisów, 

2)  zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli ulegnie on  przesunięciu  o  czas  występowania 

przeszkód o obiektywnym, nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia charakterze, w szczególności  

takich jak niedobory rynkowe, przedłużający się czas dostawy  

u producenta, itp., 

3) zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  

w szczególności wstrzymania terminu dostawy bądź niemożliwości realizacji umowy w wyniku działań 

osób trzecich, 

4)  zmian w zakresie poszczególnych elementów zamówienia, jeżeli w okresie realizacji zamówienia, na rynku 

pojawi się nowy produkt o parametrach lepszych od zaoferowanego elementu,  

a zmiana taka zostanie uzgodniona z Zamawiającym i nie wpłynie ona na wartość zamówienia.  

W takim przypadku ulec może również zmianie termin dostawy, 

5)  aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu 

urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia 

parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty. W takim przypadku ulec może 

również zmianie termin dostawy, 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Spory mogące powstać przy wykonywaniu Umowy Strony będą załatwiały polubownie,  

a w przypadku gdy do ugody nie dojdzie Strony poddadzą spór do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu. 

2.Spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Opis przedmiotu zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy, 

4) Wzór protokołu odbioru końcowego, 

5) Karta gwarancyjna. 

 

             Zamawiający :                                                                                 Wykonawca: 
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Załącznik nr 3 do umowy  

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO - WZÓR 

Sprzedaży i dostarczenia sprzętu elektronicznego do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w 

formie cyfrowej i online na potrzeby realizacji projektu pn. Amfiteatr w sieci współfinansowanego w ramach 

umowy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr“ a Narodowym Centrum Kultury w ramach 

programu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” - Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na 

rzecz aktywizacji cyfrowej”, III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na podstawie 

Umowy nr………………….  

z dnia……………………….. 

Sporządzony przy udziale: 

Osoby reprezentujące Zamawiającego: 

………………………………………………………….…………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

Osoby reprezentujące Wykonawcę: 

………………………………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………………………………….…………………………………………………………… 

Wykaz dostarczonego sprzętu: 

 

Pozostałe 

uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Radom, dnia……………………………………………. 

                         Zamawiający:                                                                           Wykonawca: 

               …………………………………………                                                 ………………………………………… 

           (imię i nazwisko przedstawiciela                                      (imię i nazwisko przedstawiciela         zamawiającego, 

pieczęć firmowa)                                         Wykonawcy, pieczęć firmowa 

Model, nr seryjny sprzętu  Uwagi: 

1………………………………..................................... 

2………………………………………………………………….. 
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Załącznik Nr 4 
(karta gwarancyjna) 

 

KARTA GWARANCYJNA 

określająca uprawnienia Zamawiającego (w tym Użytkownika) z tytułu gwarancji jakości 

- wzór - 

1. Wykonawca (Gwarant) 

2. ZAMAWIAJĄCY (Beneficjent gwarancji) 

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”, z siedzibą 26-600 Radom ul. Parkowa 1 

3. Przedmiot gwarancji: 

Gwarancją Wykonawcy ……………………………………………………………….objęte są wszystkie elementy 

dostawy tj. sprzęt elektroniczny, dostarczony na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały 

wykonane przez Wykonawcę czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu 

umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę ……………………………….obejmuje całość przedmiotu 

umowy. 

3. Nazwa inwestycji: 

Sprzedaży i dostarczenia sprzętu elektronicznego do prowadzenia działań edukacyjnych 

i animacyjnych w formie cyfrowej i online na potrzeby realizacji projektu pn. Amfiteatr w sieci 

współfinansowanego w ramach umowy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury 

„Amfiteatr“ a Narodowym Centrum Kultury w ramach programu grantowego „Konwersja Cyfrowa 

Domów Kultury” - Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, III Osi 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

4.   Okres gwarancji: 

Okres gwarancji wynosi: 

1) na dostarczony sprzęt  24 miesiące, tj. do dnia ………………………. 

6. Data odbioru końcowego: 

....................................................................................................... 

7. Obowiązki Wykonawcy: 
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Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego 

w okresie trwania gwarancji w następujących terminach: 

a) Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego wady 

najpóźniej w ciągu 2 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od 

Zamawiającego.  

b)  Wady Przedmiotu Umowy będą usuwane przez Wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych 

od daty zgłoszenia wady. Termin ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu, 

jeżeli Wykonawca uzgodni to (pisemnie – w tym również  

w drodze elektronicznej ) z Zamawiającym.  

c)  Jeżeli czas usuwania wady w okresie gwarancji przekracza 14 dni to Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia sprzętu lub mebli zamiennych na pozostały czas 

naprawy.  

d)  W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego Przedmiotu 

Umowy, w terminie określonym w § 8 ust. 9,  Zamawiający ma prawo dokonać naprawy lub 

zakupu nowego urządzenia (o takich samych parametrach) na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

e)  Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej części Przedmiotu Umowy na 

wolną od wad na koszt Wykonawcy po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych,  

o ile nadal występują wady uniemożliwiające eksploatację  określonej części dostawy. 

Żądanie wymiany należy zgłosić na piśmie wg zasad określonych  

w umowie.  

f)  Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz 

wolną od wad, albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji 

biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy 

naprawionej.  W przypadku wymiany części rzeczy, zasady te stosuje się odpowiednio.  

g)  Usunięcie zgłoszonej wady Wykonawca zgłasza pisemnie, podając przyczynę wystąpienia 

wady oraz opisując sposób jej usunięcia. Zamawiający potwierdza usunięcie wady – przy 

czym uprawniony jest do zażądania aby Wykonawca osobiście zademonstrował, iż 

naprawiony sprzęt działa prawidłowo. Brak potwierdzenia usunięcia zgłoszonej wady ze 

strony Zamawiającego w ciągu siedmiu dni od zwrotu naprawionej rzeczy jest 

równoznaczny z jego pozytywnym odbiorem z naprawy.                                                              

 

                                                                                                                 ………………………………. 

Wykonawca (Gwarant) 

 


