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Załącznik nr 8 do SIWZ 

Projekt 

UMOWA NR …………….  

zawarta w dniu ………..……. 2018 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie              

(kod pocztowy: 02-591), przy ul. Stefana Batorego 5, NIP 521-052-60-30, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

………………. – ………………………………………………………………………………………… 

a 

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

z siedzibą w ………………………………….., wpisanym do ………………………..…………..  

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

reprezentowanym przez:  

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

Zamawiający i Wykonawca w dalszej treści Umowy zwani są łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”, 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

nr BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018 na Dzierżawę przełączników sieciowych (40 szt.)                              

dla wyposażenia siedziby MSWiA w lokalizacji Domaniewska 36/38 na okres 36 miesięcy, w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  
 

§1. 
Definicje 

1. Strony nadają terminom używanym w dalszej treści Umowy następujące znaczenie: 

1) Awaria istotna - wszelkie nieodwracalne defekty, uszkodzenia lub poważne trwałe obniżenie 

funkcjonalności Urządzeń lub Oprogramowania do zarządzania, które uniemożliwiają prawidłową 

ich pracę; 

2) Awaria zwykła - uszkodzenia lub obniżenie funkcjonalności Urządzeń lub Oprogramowania do 

zarządzania, dostarczonych i dzierżawionych od Wykonawcy, które nie są Awarią istotną; 

3) Dzień roboczy - oznacza każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 - 

16:15), z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie 

z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90); 

4) Dzień wolny - oznacza każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku w godzinach 16:15 -

 8:15) z uwzględnieniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w 

ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90); 

5) Urządzenia = Przełączniki rdzeniowe/dostępowe z wbudowanym oprogramowaniem - 

przełączniki sieciowe LAN wraz z odpowiednim wyposażeniem opisanym w Szczegółowym 

opisie przedmiotu Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy; 

6) Oprogramowanie do zarządzania - dedykowane przez producenta Urządzeń oprogramowanie 

do zarządzania dostarczonymi przełącznikami. 

2. Pozostałe określenia użyte w Umowie należy rozumieć zgodnie ze słownikami przywołanych ustaw 

oraz z powszechnie akceptowalną nomenklaturą. 

 

§2. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dzierżawa Urządzeń, w tym: 

1) dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie w lokalizacji Zamawiającego                                               

przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie 36 sztuk przełączników dostępowych  oraz 4 sztuk 

przełączników rdzeniowych wraz z wbudowanym oprogramowaniem; 

2) dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie przez Wykonawcę na serwerze 
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Zamawiającego dedykowanego przez producenta Urządzeń Oprogramowania do zarządzania 

dostarczonymi przełącznikami; 

3) konfiguracja przełączników rdzeniowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz 

konfiguracja i podłączenie w stos przełączników w lokalnych punktach dystrybucyjnych w 

siedzibie Zamawiającego; 

4) konfiguracja portów dostępowych dla użytkowników końcowych zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego; 

5) zaktualizowanie przez Wykonawcę Urządzeń do najnowszych rekomendowanych przez ich 

producenta wersji oprogramowania układowego; 

6) przeszkolenie trzech pracowników Zamawiającego w zakresie konfiguracji i obsługi Urządzeń 

oraz Oprogramowania do zarządzania; 

7) oddanie Zamawiającemu do używania przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt 1 i 2; 

8) opieka serwisowa nad Urządzeniami i Oprogramowaniem do zarządzania, w szczególności 

polegająca na ich naprawie lub wymianie w przypadku wystąpienia Awarii istotnych lub Awarii 

zwykłych; 

9) konsultacje i pomoc techniczna w zakresie konfiguracji i działania dostarczonych Urządzeń i 

Oprogramowania do zarządzania, udostępnianie najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 

producenta urządzeń, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) parametry techniczne i użytkowe Urządzeń są zgodne z ofertą złożoną w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak: 

BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018, której kopia stanowi załącznik nr 2 do Umowy oraz z 

Wykazem oferowanych urządzeń oraz ich parametrów techniczno-użytkowe, stanowiącym 

załącznik nr 3 do Umowy;  

2) Oprogramowanie do zarządzania jest dedykowane do dostarczonych Urządzeń; 

3) dostarczone Urządzenia oraz Oprogramowanie do zarządzania stanowią jego wyłączną własność, 

są fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz nie 

toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem byłyby Urządzenia i Oprogramowanie do 

zarządzania, nie są one obciążone zastawem, zastawem rejestrowym ani zastawem skarbowym 

ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także odpowiadają przeznaczeniu 

wynikającemu z Umowy i są zgodne z dostarczonymi dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 

7 Umowy oraz spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm.). 

3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanych Urządzeń 

oraz Oprogramowania do zarządzania będących przedmiotem Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wskutek zawarcia Umowy jest upoważniony do korzystania 

z całości dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

6. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób wykonujących czynności 

serwisowe i konfiguracyjne oraz konsultacje i pomoc techniczną w zakresie Urządzeń oraz 

Oprogramowania do zarządzania. 

7. Zatrudnienie przy realizacji przedmiotu Umowy powinno trwać w okresie świadczenia usługi 

(obowiązywania Umowy), a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnianą osobę/osoby 

lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca/podwykonawca obowiązany 

będzie do zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób. 
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8. W przypadku niezatrudnienia na zasadach wskazanych ust. 6 osób, Wykonawca będzie zobowiązany 

do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej określonej w § 9 ust. 7 Umowy. 

9. Wykonawca przed zawarciem Umowy przekazał Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy 

realizacji przedmiotu Umowy, ze wskazaniem stanowisk, czynności, jakie będą wykonywać, wymiaru 

etatu oraz okresu, na jaki zostały zawarte umowy wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie 

osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i będą 

otrzymywać wymagane co najmniej minimalne miesięczne wynagrodzenie lub minimalną stawkę 

godzinową ustaloną na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku 

konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy zmian w wykazie osób zatrudnionych na 

umowę o pracę, dostarczonym przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o zmianie i dostarczy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika, 

zmieniony wykaz wraz z oświadczeniem zawierającym informacje określone w zdaniu pierwszym. 

Wykonawca oświadcza, że w celu zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 119 Nr 1), zwanego dalej 

„RODO”, zobowiązuje się poinformować osoby wskazane w wykazie o przekazaniu ich danych 

osobowych do Zamawiającego w celu realizacji Umowy.  

10. Na potrzeby kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w 

art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy/podwykonawcy prowadzenia ewidencji 

obecności wszystkich pracowników, o których mowa w ust. 6. Zamawiający na każdym etapie 

realizacji Umowy uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności wskazane w 

ust. 6 pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania na podstawie 

stosunku pracy ww. osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, kopie druku ZUS 

RCA, kopie/wydruk ewidencji obecności pracowników lub inne dowody, o które zawnioskuje 

Zamawiający. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób 

nienaruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć 

odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia 

np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia itp. – pozostawiając imię i nazwisko, 

wymiar etatu, datę zawarcia umowy/rozpoczęcia pracy). 

 

§ 3. 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Urządzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy w 

terminie …….. dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, co zostanie potwierdzone 

podpisaniem przez Strony protokołu odbioru/zwrotu dostawy bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi 

załącznik nr 4 do Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pozostałe czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy 

oraz czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-7 Umowy w maksymalnym terminie 10 dni 

kalendarzowych od dnia dostawy Urządzeń, o którym mowa w ust. 1, co zostanie potwierdzone 

podpisaniem przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do 

Umowy. 

3. Usługi objęte przedmiotem Umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8-9 Umowy, świadczone będą 

przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym 

mowa w ust. 2. 
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§ 4. 

Warunki realizacji 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy w sposób profesjonalny, zgodnie                                    

ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej, z zachowaniem najwyższej staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Urządzenia oraz Oprogramowanie do zarządzania pochodzą 

z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów sprzętu na rynek polski lub Unii Europejskiej i nie 

są przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

3. Wykonawca oświadcza, że Urządzenia posiadają autoryzowany serwis techniczny producenta                        

na terytorium Polski. 

4. Wykonawca na własny koszt i na własne ryzyko dostarczy Urządzenia oraz Oprogramowanie                          

do zarządzania do lokalizacji Zamawiającego przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. 

5. Dostawa Urządzeń oraz Oprogramowania do zarządzania obejmuje transport i wniesienie                                 

do pomieszczeń wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

6. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca. 

7. Wraz z Urządzeniami oraz Oprogramowaniem do zarządzania Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć odpowiadające im instrukcje i oprogramowanie producenta sprzętu z prawem                                  

do ich aktualizacji. 

8. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, nie później niż na 1 dzień roboczy naprzód o planowanym 

terminie dostawy. 

9. Wykonawca, nie później niż na 7 dni przed, powiadomi Zamawiającego, o planowanym terminie 

szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Umowy. 

10. Wykonawca dokona czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy w Dni robocze , chyba 

że Zamawiający na piśmie zgodzi się na ich wykonanie w innym terminie. 

11. Zamawiający dokona odbioru Urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy przez podpisanie 

protokołu odbioru/zwrotu dostawy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy lub zgłosi 

zastrzeżenia uzasadniając odmowę dokonania odbioru. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru w 

szczególności w przypadku stwierdzenia wad Urządzeń lub niekompletności dostawy, w tym 

dostarczenia Urządzeń bez wymaganych dokumentów. 

12. Zamawiający dokona odbioru pozostałych czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy oraz 

czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-7 Umowy przez podpisanie protokołu odbioru, którego 

wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy lub zgłosi zastrzeżenia uzasadniając odmowę dokonania 

odbioru. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru w szczególności w przypadku stwierdzenia 

niekompletności wykonanych czynności. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń dotyczących odbioru Urządzeń                                

i Oprogramowania do zarządzania, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt                  

i ryzyko oraz dostarczenia Urządzeń i Oprogramowania do zarządzania do ponownego odbioru.                        

W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do 

postanowień niniejszego paragrafu. 

14. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnieniem zastrzeżeń 

Zamawiającego muszą zakończyć się w terminie realizacji Umowy, określonym w § 3 ust. 2 Umowy. 

15. Wykonawca zapewni realizację Umowy na terenie obiektu Zamawiającego wyłącznie przez osoby, 

które nie były skazane za przestępstwa popełnione umyślnie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

niedopuszczenia, bez podania uzasadnienia, do realizacji przedmiotu Umowy osób wyznaczonych 

przez Wykonawcę, których wstęp na teren obiektu służby ochrony MSWiA uznają za niepożądany. 

Wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć inną osobę w miejsce osoby niedopuszczonej. Z tego 

tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

16.Strony zastrzegają, że w razie uszkodzenia Urządzeń spowodowanego działaniami Zamawiającego 

niezgodnymi z instrukcją obsługi, Wykonawca usunie takie uszkodzenie w ramach odrębnego 
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zlecenia wystawionego przez Zamawiającego, poprzedzonego ekspertyzą wraz z podaniem szacunku 

wyceny naprawy Urządzenia, w ustalonym wspólnie terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od 

zgłoszenia uszkodzenia. 

17. Po zakończeniu terminu realizacji Umowy i podpisaniu przez Strony ostatniego protokołu odbioru 

kwartalnego usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8-9 Umowy (wzór protokołu odbioru kwartalnego 

usług stanowi załącznik nr 6 do Umowy), Wykonawca odbierze dostarczony przedmiot Umowy, co 

zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony protokołem odbioru/zwrotu dostawy. Zamawiający 

nie jest zobowiązany do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za zużycie Urządzeń, które jest 

następstwem ich prawidłowego użytkowania. 

18. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wystawienie Poświadczenia 

wykonania/wykonywania zamówienia. Zamawiający może wystawić Poświadczenie wykonania/ 

wykonywania zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy. 

§5. 

Nadzór nad Umową 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy, w tym upoważnionymi do podpisania protokołów 

wynikających z Umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego -.............................. nr telefonu: …, nr faksu: ............... ,                               

adres   e-mail:……………….; 

2) ze strony Wykonawcy - ................................... nr telefonu: .................................... ,                                       

nr faksu:………, adres e-mail: ........................  

2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

zawarcia aneksu, dla swej skuteczności wymaga jednak powiadomienia drugiej Strony w formie 

pisemnej. 

§6. 

Wynagrodzenie 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej 

wysokości  .................................  zł (słownie złotych:  .................................................... ) netto, plus 

podatek VAT w kwocie  ............ zł (słownie złotych:  ..................................................... ) co daje 

kwotę brutto ............................... zł (słownie złotych:  ..................................................... ). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, wynikające z oferty, jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, jakie 

powstaną w związku z realizacją Umowy w szczególności koszty: dostawy, instalacji i uruchomienia 

przedmiotu Umowy, konsultacji i pomocy technicznej, udostępnienia najnowszych sterowników i 

uaktualnień na stronie producenta Urządzeń, szkolenia, opłat licencyjnych, opłat celnych, 

ubezpieczenia, transportu, usług serwisowych, a także koszty opłat pośrednich i podatku VAT. 

Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i 

podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowana sukcesywnie, w płatnych z dołu 

równych 12 kwartalnych ratach, po protokolarnym odbiorze bez zastrzeżeń przedmiotu Umowy za 

dany kwartał, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń protokół 

odbioru kwartalnego usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8-9 Umowy. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikającej z Umowy 

na rzecz osób trzecich. 
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§7. 

Warunki serwisu 

1. Zakres opieki serwisowej obejmuje w szczególności następujące czynności: 

1) udzielanie informacji, konsultacje i pomoc techniczną; 

2) przyjmowanie zgłoszeń wadliwego działania Urządzeń i Oprogramowania do zarządzania; 

3) diagnozę uszkodzeń; 

4) naprawy, w tym wymianę uszkodzonych części lub całości Urządzenia; 

5) instalację, odinstalowanie Urządzeń i Oprogramowania do zarządzania w celu wykonania naprawy 

serwisowej; 

6) transport (odbiór i ponowną dostawę Urządzeń i Oprogramowania do zarządzania); 

7) inne czynności niezbędne do realizacji serwisu. 

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu kontakt w celu udzielania informacji, konsultacji i pomocy 

technicznej w zakresie użytkowania Urządzeń i Oprogramowania do zarządzania w Dni robocze (tzw. 

Hot-Line) pod następującym numerem telefonu:…………. ,za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres:………. oraz  faksem na nr:…………………….  

3. W przypadku wystąpienia Awarii istotnych i ich zgłoszenia w Dzień roboczy Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub dostarczenia nowego Urządzenia odpowiadającego konfiguracyjnie 

Urządzeniu wymienianemu do końca kolejnego Dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. 

Zgłoszenie musi nastąpić do godziny 10:00. W przypadku zgłoszenia po godzinie 10:00 zlecenie jest 

realizowane do dwóch Dni roboczych. W przypadku Oprogramowania  do zarządzania, Wykonawca 

w ww. czasie zobowiązany jest do jego reinstalacji i/lub dostarczenia nowej licencji   na jego legalne 

użytkowanie. 

4. W przypadku wystąpienia Awarii zwykłych i ich zgłoszenia w Dzień roboczy Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub dostarczenia nowego Urządzenia odpowiadającego konfiguracyjnie 

Urządzeniu wymienianemu do końca kolejnego Dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. 

Zgłoszenie musi nastąpić do godziny 14:00. W przypadku zgłoszenia po godzinie 14:00 zlecenie jest 

realizowane do dwóch Dni roboczych. W przypadku Oprogramowania do zarządzania, Wykonawca 

w ww. czasie zobowiązany jest do jego reinstalacji i/lub dostarczenia nowej licencji   na jego legalne 

użytkowanie. 

5. Zgłoszenia o awariach przekazywane będą Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: ………..lub faksem pod nr: …….., oraz potwierdzane telefonicznie pod następujący numer…..  

Za czas zgłoszenia awarii przyjmuje się datę i godzinę wysłania przez Zamawiającego wiadomości           

e-mail lub faksu. 

6. Zgłoszenia dokonywane będą na części A Formularza zgłoszenia serwisowego, którego wzór określa 

załącznik nr 8 do Umowy. 

7. Czas usunięcia Awarii istotnej i Awarii zwykłej liczony będzie od momentu jej zgłoszenia do czasu 

usunięcia. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego Awarii istotnej lub Awarii zwykłej w Dzień 

wolny, czas na jej usunięcie liczony będzie od pierwszego Dnia roboczego następującego po Dniu 

wolnym. 

8. Potwierdzeniem usunięcia Awarii istotnej i Awarii zwykłej będzie podpisana przez przedstawicieli 

obu Stron, o których mowa w § 5 Umowy, część B Formularza zgłoszenia serwisowego. 

9. Wykonawca zapewni obsługę zgłaszania Awarii istotnych i Awarii zwykłych oraz opieki serwisowej 

w języku polskim. 

10. Fakt wystąpienia Awarii istotnej i Awarii zwykłej będzie każdorazowo odnotowany w Protokole 

odbioru kwartalnego usług. 

11. Naprawa Urządzeń w ramach usunięcia Awarii istotnej i Awarii zwykłej wykonywana będzie                         

w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiającego. 
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12. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów napraw i wymiany. 

13. Jeżeli naprawa będzie polegała na dostarczeniu nowego Urządzenia lub Oprogramowania                                

do zarządzania, to muszą one mieć takie same lub wyższe parametry funkcjonalne jak wymieniane 

Urządzenia lub Oprogramowanie do zarządzania. 

§8. 

Poufność informacji i RODO 

1. Informacje udostępniane drugiej Stronie w ramach wykonywania przedmiotu Umowy są traktowane 

jako poufne (w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu) i mogą być ujawniane 

wyłącznie tym pracownikom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać w trakcie realizacji Umowy obowiązujących                                 

u Zamawiającego zasad bezpieczeństwa oraz zasad wstępu i wjazdu na teren siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczonego w czasie nieujawniania bez zgody Zamawiającego 

jakichkolwiek informacji związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Zamawiającego oraz 

odpowiada w tym zakresie za pracowników i podwykonawców, którzy w jego imieniu wykonują 

zadania na rzecz Zamawiającego. 

4. Zamawiający, jako administrator w rozumieniu przepisów RODO, udostępnia Wykonawcy dane 

osobowe wskazane w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, których Wykonawca staje się administratorem, 

przetwarzane w celu realizacji Umowy.  

5. Wykonawca jako administrator udostępnia Zamawiającemu dane osobowe wskazane w § 5 ust. 1 pkt 

2 Umowy, których Zamawiający staje się administratorem, przetwarzane w celu realizacji Umowy. 

6. Zamawiający w stosunku do osób wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, a Wykonawca w stosunku 

do osób wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, zobowiązuje się do zrealizowania obowiązku 

informacyjnego, wynikającego z art. 13 RODO. 

7. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. 

§9. 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 

1) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy ponad termin, określony w § 3 ust. 1 

Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy; 

2) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy ponad termin, określony w § 3 ust. 2 

Umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy; 

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu Awarii istotnych ponad termin, określony w § 7 ust. 3 

Umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy  

rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia; 

4) w przypadku opóźnienia w usunięciu Awarii zwykłych, o których mowa w § 7 ust. 4 Umowy,               

w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 

Dzień roboczy opóźnienia; 

5) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego            

w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
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odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych wynikających                

z Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe w wyniku 

działania siły wyższej. 

4. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania noty księgowej,                 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy osoby bezrobotnej i/lub osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia),  

za każdy miesiąc w okresie realizacji Umowy, w którym nie dopełniono wymogu określonego w  

§ 2 ust. 5 Umowy – za każdą niezatrudnioną osobę. Nieprzekazanie (do wglądu) dokumentów 

umożliwiających kontrolę zatrudnienia, o której mowa w § 2 ust. 10 Umowy, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników. 

 

§10. 

Podwykonawcy 

1. Na dzień zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy zamówienia, 

objęty Umową, siłami własnymi bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców – do 

odpowiedniego zastosowania, w zależności od treści złożonej oferty. 

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu zamiar powierzenia 

wykonania części Umowy podwykonawcom, zamiar zmiany podwykonawcy/ów lub zamiar 

rezygnacji z wykonania Umowy przez podwykonawcę/ów. 

3. Zgodnie ze złożoną ofertą, podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jest …………….…………  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia, a także przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia proponowanego innego podwykonawcy. 

Zapisy ust. 3 i 4 mają zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5. W przypadku zlecenia wykonania części zamówienia podwykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców lub 

zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy; 

2) podwykonawcy będą realizować następujące części zamówienia: 

a) Część zamówienia: …………………………………., podwykonawca …………………; 

b) Część zamówienia: …………………………………., podwykonawca …………………; 

c) Część zamówienia: ………………………….………., podwykonawca ………...………. 

3) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach nazw lub imion i nazwisk oraz 

danych kontaktowych podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy; 
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4) Wykonawca, zlecając część lub całość prac związanych z realizacją zamówienia 

podwykonawcy/om, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z Kodeksu 

cywilnego w zakresie prawidłowej realizacji zamówienia. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/om nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.  

7. Zmiany podwykonawców są możliwe za zgodą Zamawiającego, stanowią zmianę Umowy  

i wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

Zapisy ust. 5-7 mają zastosowanie w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców. 

§11. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy: 

1) Wykonawca nie dostarczył Urządzeń, o których mowa  w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy w terminie, 

określonym w § 3 ust. 1 Umowy; 

2) Wykonawca dostarczył Urządzenia lub Oprogramowanie do zarządzania bez wymaganych 

dokumentów lub oprogramowania, o których mowa w § 4 ust. 7 Umowy. 

2. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w terminie do 7 dni od powzięcia wiadomości                        

o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie Umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takiej 

sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części 

Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga 

uzasadnienia. 

§12. 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną                        

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy oraz § 5  

ust. 2 Umowy i § 15 ust. 2 Umowy. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 

Umowy w zakresie: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

Umowy;  

2) zmiany podwykonawcy (ów) na zasadach przewidzianych w § 10 Umowy; 

3) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku gdy ma zastąpić 

go nowy wykonawca, w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 

lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; 

4) w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom niewskazanym  

w ofercie; Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, wskazując nazwy lub 

imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców oraz zakres przedmiotu zamówienia do 

realizacji z udziałem podwykonawców, a także na żądanie Zamawiającego przedstawić 

dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wskazanych podwykonawców. Jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym mowa powyżej, zachodzą podstawy 

do wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  
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z powierzenia części zamówienia podwykonawcy. Postanowienia § 10 ust. 5 i 6 Umowy stosuje 

się odpowiednio; 

5) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie tych 

rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez 

Strony oraz prawidłową realizację Umowy; wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec 

zwiększeniu, a pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian. 

3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2, nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

§ 13 

Zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości maksymalnego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w formie aneksu, każdorazowo w przypadku 

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

 - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 – 12 niniejszego paragrafu, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,                     

o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku.  

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,                 

a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 

lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do 

której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z 

wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia  za 

pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość 

minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi na podstawie Umowy. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z 

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z 

uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź 

nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w 

jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących 

usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 

 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących 

usługi (bez ujawniania tzw.” danych wrażliwych”), wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi 

– w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest 

on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta 

ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym 

mowa w ust. 8 pkt 2. 

10. W terminie do 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz 

wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację 

o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. 

W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 stosuje się odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku 

o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§14. 

Odpowiedzialność Stron 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że zawarcie Umowy przez Wykonawcę, jej wykonanie, ani 

korzystanie z licencji przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową, nie narusza praw 

własności intelektualnej producenta oprogramowania, ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich, 

w tym praw autorskich lub praw pokrewnych. W szczególności Wykonawca oświadcza i gwarantuje, 

że jest uprawniony do rozporządzania egzemplarzami licencji. 

2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych 

wobec Zamawiającego w związku z Umową, w szczególności zarzucających naruszenie praw 

własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i 

poniesie w związku z tym wszelkie koszty od chwili wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem 

wobec Zamawiającego, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz odszkodowań. W szczególności, 

w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności 

intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku 

takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 

3. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu lub innego rozstrzygnięcia Zamawiający nie będzie mógł korzystać z 

licencji, Wykonawca, na swój koszt i według własnego wyboru, uzyska dla Zamawiającego prawa do 

kontynuowania korzystania z licencji lub dokona wymiany na licencje nie naruszające praw. 

§15. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca 

wniósł, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% (łącznego) wynagrodzenia 
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brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, tj. w kwocie …………………… zł 

(słownie: …………………….). 

2. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w trakcie jej realizacji, nie wymaga 

aneksu do Umowy. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego Umowy 

za należycie wykonaną, co potwierdzone zostanie podpisaniem przez Strony, bez zastrzeżeń 

ostatniego Protokołu odbioru kwartalnego usług. 

§16. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy oraz Kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory pomiędzy Stronami wynikłe w związku z zawarciem lub realizacją Umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Umowy); 

2) Załącznik nr 2 – Kopia formularza oferty Wykonawcy wraz z Formularzem cenowym; 

3) Załącznik nr 3 – Wykaz oferowanych urządzeń oraz ich parametry techniczno-użytkowe - kopia 

z oferty Wykonawcy; 

4) Załącznik nr 4 – Protokół odbioru/zwrotu dostawy (wzór);  

5) Załącznik nr 5 – Protokół odbioru (wzór); 

6) Załącznik nr 6 – Protokołu odbioru kwartalnego usług (wzór); 

7) Załącznik nr 7 –Poświadczenie wykonania/wykonywania zamówienia; 

8) Załącznik nr 8 – Formularz zgłoszenia serwisowego.  

4. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, z których trzy są przeznaczone dla Zamawiającego, 

a jeden dla Wykonawcy. 
 

Zamawiający    Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


