Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Nr postępowania: PZ/04/2020/mG/EX

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1) Zamawiający dopuszcza, by umowa zawarta z Wykonawcą miała formę powszechnie
stosowanych na rynku wynajmów długoterminowych Ogólnych Warunków Umowy Wynajmu
(OWUW) z zastrzeżeniem konieczności uwzględnienia w OWUW postanowień, o których
mowa niżej, jak również z zastrzeżeniem, iż w razie sprzeczności między OWUW,
a postanowieniami zapytania ofertowego (wraz z wyjaśnieniami udzielonymi na pytania
wykonawców), pierwszeństwo zastosowania będzie miało zapytanie ofertowe.
2) W umowie zostaną wskazane dane kontaktowe Zamawiającego.
3) Przedmiot wynajmu nie zostanie w trakcie trwania umowy wynajmu oznaczony żadnymi
logami wskazującymi na własność Wykonawcy.
4) Przedmiot wynajmu będzie mógł być bez odrębnej zgody Wykonawcy oznaczonymi logami
Zamawiającego lub logami zgodnymi z programem dofinansowania Zamawiającego, w tym
logami Unii Europejskiej.
5) Wykonawca będzie uprawniony do inspekcji przedmiotu wynajmu w terminach uzgodnionych
uprzednio z Zamawiającym.
6) Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z umowy wynajmu na osoby czy podmioty
trzecie bez zgody Zamawiającego.
7) Jako zabezpieczenie umowy wynajmu strony nie ustanowią kaucji, w tym kaucji zwrotnej oraz
weksla.
8) Umowa zostanie zawarta na okres od dnie podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 roku.
9) Przyjęty w umowie typ wynajmu strony ustalą na wynajem długookresowy.
10) Wkład własny (opłata wstępna) Zamawiającego będzie ustalony na poziomie 0 % wartości
netto przedmiotu wynajmu.
11) Opłaty wynajmu (raty) płatne będą w systemie miesięcznym w równych ratach na podstawie
faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, gdzie termin płatności nie będzie krótszy niż 14
dni od doręczenia faktury Zamawiającemu.
12) Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy nie będzie uprawniony do jednostronnej zmiany
żadnego z postanowień umowy wynajmu oraz Tabeli Opłat i Prowizji.
13) Zamawiający wyraża zgodę, by integralną częścią umowy była Tabela Opłat i Prowizji.
14) Okres gwarancji za wady przedmiotu umowy będzie nie krótszy niż 36 miesięcy liczony od
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
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15) Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi niezależnie od roszczeń z
tytułu gwarancji.
16) Umowa wynajmu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i
gwarancji wynikających z Kodeksu cywilnego.
17) Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu wynajmu od
zapewnionego przez Wykonawcę dostawcy Zamawiający dokonuje we własnym zakresie
odbioru i rozpoczyna korzystanie z przedmiotu wynajmu. Wykonawca zobowiązany jest
poinformować zamawiającego o dacie, miejscu i godzinie wydania Przedmiotu wynajmu
najpóźniej na 7 dni przed dniem odbioru przedmiotu wynajmu. Odbiór przedmiotu wynajmu
następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez dostawcę lub Wykonawcę i
Zamawiającego.
18) Za opóźnienie w zapewnieniu dostępności przedmiotu wynajmu zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia lub gotowości do jego odbioru u dostawcy Zamawiający
będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wartości netto
umowy za każdy dzień opóźnienia.
19) W razie stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu umowy, Zamawiający odmawia
odbioru i informuje o tym Wykonawcę, który zobowiązany jest we własnym zakresie
porozumieć się z dostawcą w zakresie dostarczenia przedmiotu wynajmu bez wad, przy czym
do czasu dostawy przedmiotu umowy bez wad, Zamawiający nie będzie zobowiązany do
płatności opłat wynajmu.
20) Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego, Zamawiający będzie mógł potrącić
z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym przez wynagrodzenie to rozumie się sumę opłat
netto Wykonawcy uiszczanych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy (wartość
netto umowy).
21) Umowa nie będzie przewidywała żadnych kar umownych zastrzeżonych na korzyść
Wykonawcy.
22) Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części z przyczyn dotyczących
Wykonawcy w terminie do 30 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu podstawy odstąpienia w
razie zwłoki Wykonawcy w zapewnieniu dostępności i gotowości do odbioru przedmiotu
wynajmu o więcej niż 14 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spełnienia
świadczenia. W razie takiego odstąpienia Zamawiający będzie mógł naliczyć Wykonawcy karę
umowną w wysokości 10 % wartości netto umowy.
23) Umowa będzie przewidywała możliwość jej zmiany w zakresie terminu obowiązywania umowy
w razie konieczności skrócenia lub wydłużenia umowy z uwagi na wymagania instytucji
zarządzającej projektem finansowanym ze środków UE lub z uwagi na wewnętrzne
uregulowania i potrzeby Zamawiającego.
24) Umowa będzie przewidywała, iż wszelkie jej zmiany będą wymagały zgody obu stron i będą
dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
25) Umowa będzie zastrzegała, iż spory związane z przedmiotem umowy będzie rozstrzygał sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
26) Umowa będzie sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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