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Istotne postanowienia umowy/UMOWA nr …………/2020 r. (część 5) 

 

zawarta, pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, z siedzibą w Warszawie, przy  

ul. Rakowiecka 2A, kod 00-993, numer NIP 521-349-25-50, nr REGON 141500466, zwanym 

dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

Pana MARKA KUBIAKA – Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 

a 

…………………………………….. z siedzibą w …………………………., 

ul. ……………………., kod …………………. zarejestrowaną w …………………………., 

…………………………………………pod nr ………………, NIP: ………………………, 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………. 

 

Zamawiający i Wykonawca, określani dalej również indywidualnie „Stroną” lub łącznie 

„Stronami”, w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia 

zamówienia (Nr postępowania ………./2020, część 5) publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa Licencji oprogramowania do wirtualizacji wraz 

z usługą wsparcia technicznego – (1 komplet) na rzecz Zamawiającego 

w następującym ukompletowaniu: 

Licencja oprogramowania ………………………………….. w wersja ………………….. 

z pakietem wsparcia technicznego w wersji ……………………………. na okres ………. 

miesięcy. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy kompletny.  

3. Przedmiot zamówienia winien być zgodny z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 

1 do Umowy. 

 

§ 2 
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TERMIN 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 

1 do dnia ................................... 

2. Zakończenie umowy nie zwalnia Wykonawcy z prowadzenia spraw z tytułu gwarancji 

i rękojmi dotyczących przedmiotu umowy, na zasadach określonych w umowie lub 

właściwych przepisach. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE i WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony zgodnie ustalają, że łączna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy wynosi: …………………. złotych netto (słownie netto: …………………… zł 

00/100 brutto) włączając w to należny podatek VAT naliczony według stawki …. . 

wynosi …………………. złotych brutto (słownie: …………………… zł 00/100 brutto) 

2. Cena jednostkowa: 

1) licencji oprogramowania wynosi:  …………………. złotych netto, włączając w 

to należny podatek VAT naliczony według stawki …. wynosi …………………. 

złotych brutto,  

2) pakietu wsparcia technicznego wynosi: …………………. złotych netto, 

włączając w to należny podatek VAT naliczony według stawki …. wynosi 

…………………. złotych brutto. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z 

realizacją Umowy, w tym koszt świadczeń gwarancyjnych, koszty wsparcia 

technicznego producenta, udzielenie licencji oraz koszty związane z dostarczeniem 

licencji Zamawiającemu. 

4. Należność za dostarczony i odebrany przedmiot umowy będzie realizowana na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem bankowym z rachunku 

Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 14 dni od dnia 

jej otrzymania. 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą płatności. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z 

wyborem Wykonawcy w  formie pisemnej lub elektronicznej (e-faktury) na  adres 
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Zamawiającego wskazany w ………………………………… lub odpowiednio poprzez 

platformę PEF (Platformę Elektronicznego Fakturowania). 

7. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury w formie elektronicznej na inny 

adres e-mail lub za pośrednictwem innych platform, taką fakturę uznaje się za 

niedostarczoną. 

8. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

postanowieniami Umowy, zapłata wynagrodzenia nastąpi dopiero po otrzymaniu przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej, tym samym 

termin płatności zostanie przesunięty odpowiednio. Z tego tytułu Wykonawcy nie 

przysługują roszczenia z tytułu niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w ust. 

4. 

§ 4 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca  oświadcza,  że przedmiot Umowy nie jest obciążony prawami lub 

roszczeniami osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowania egzekucyjne, 

sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem 

zabezpieczenia.  Wykonawca  oświadcza,  że  nie są mu znane jakiekolwiek okoliczności 

mogące ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy: 

1) jest  wolny  od  jakichkolwiek  wad ograniczających możliwość jej prawidłowego 

użytkowania;  

2) został dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

3) jest zgodna ze stosowanymi normami technicznymi; 

4) posiada pakiet wsparcia technicznego na okres wskazany w Ofercie Wykonawcy 

(Załącznik nr 1 do Umowy). 

3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielania licencji/sublicencji na 

użytkowanie Oprogramowania  lub  posiada  prawo  do  jego sprzedaży i niniejsza 

Umowa nie narusza prawem chronionych  dóbr  osobistych,  jak  i  majątkowych  osób  

trzecich,  ani  też  praw  na  dobrach niematerialnych, w szczególności: praw autorskich, 

pokrewnych, praw do wzorów przemysłowych, itp.  oraz,  że  przejmuje wyłączną 

odpowiedzialność za wszelkie  szkody,  jakie mogą  powstać w związku 

z użytkowaniem przedmiotu Umowy. 
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4. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego 

w wyniku wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy 

i jego kontrahentów 

lub  

Wykonawca oświadcza, że dane zawarte w ………………….. stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa  

§ 5 

DOSTAWA I ODBIÓR 

1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy licencję wraz 

z pakietem wsparcia technicznego wskazane w  § 1 ust. 1 poprzez przypisanie do konta 

Zamawiającego na portalu internetowym Producenta oprogramowania, co będzie 

równoznaczne z udzieleniem licencji na oprogramowanie, umożliwi pobranie 

oprogramowania drogą elektroniczną wraz z kluczami licencyjnymi umożliwiającymi 

korzystanie z oprogramowania oraz wsparcia technicznego producenta. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy z wyprzedzeniem, co 

najmniej 2 dni roboczych. Termin dostawy musi zostać zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca w ramach dostawy jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, 

kompletu dokumentacji umożliwiającej realizację wszelkich uprawnień wynikających 

ze wsparcia technicznego, dokumentów potwierdzających udzielenie Zamawiającemu 

licencji przez producenta Oprogramowania,  kluczy  licencyjnych oraz zapewnienia 

gwarancji na Oprogramowanie. 

4. Dostarczony przedmiot Umowy winien spełniać wymagania, parametry techniczne oraz 

funkcjonalności określone w ofercie Wykonawcy. 

5. Po dostarczeniu przedmiotu Umowy, Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od 

dostawy, dokona weryfikacji wykonania przedmiotu Umowy i odbioru lub zgłosi 

zastrzeżenia. 

6. W przypadku  zgłoszenia  zastrzeżeń  Wykonawca  usunie  wszystkie  zgłoszone 

nieprawidłowości w terminie do 3 dni roboczych i przedstawi  przedmiot  Umowy  do  

ponownego odbioru. Procedura odbioru będzie powtarzana do czasu dokonania odbioru 

lub odstąpienia od Umowy zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3. 

7. Przedmiot Umowy uznaje się za zrealizowany po  podpisaniu  przez  Strony  Protokołu  

Odbioru. 
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§ 6 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA 

1. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby: 

1) ze strony Zamawiającego: 

 ……………………………., tel. ……………, adres e-mail: ……………….., 

 ……………………………., tel. ……………, adres e-mail: ……………….., 

które są jednocześnie upoważnione do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z 

wykonaniem przedmiotu Umowy, reklamacji, uwag i kontaktów z Wykonawcą w celu 

właściwej realizacji umowy a w szczególności do podpisywania protokołu odbioru. 

2) ze strony Wykonawcy: 

 ……………………………., tel. ……………, adres e-mail: ……………….., 

 ……………………………., tel. ……………, adres e-mail: ……………….., 

które są jednocześnie upoważnione do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z 

wykonaniem przedmiotu Umowy, rozpatrywania reklamacji, uwag i kontaktów z 

Zamawiającym w celu właściwej realizacji umowy a w szczególności do 

podpisywania protokołu odbioru. 

2. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 1 nie są uprawnione do zmiany, 

rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, 

3. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1, nie wymagają zmiany umowy i stają się 

skuteczne z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie. 

 

§ 7 

ZOBOWIĄZANIA INFORMACYJNE 

W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego, w terminie 7 dni od wystąpienia którejkolwiek z niżej wymienionych 

okoliczności: 

1) zmianie siedziby Wykonawcy; 

2) wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy, jako dłużnik; 

3) ogłoszeniu likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

4) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
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§ 8 

KARY UMOWNE  

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub  

nienależytego wykonania umowy.  

2. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia lub odstąpienia od 

Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących  po  jego  stronie,  Zamawiającemu  

przysługuje  prawo  do  naliczania  kary  umownej w wysokości 20% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1,  pomniejszonego o wynagrodzenie za 

wykonaną część umowy.  

3. W  przypadku  niedotrzymania  terminu  realizacji  Umowy określonego w § 2 ust. 1 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kara 

ta ma zastosowanie również w sytuacji gdy termin usunięcia nieprawidłowości wskazany 

w § 5 ust. 6 przekroczy termin realizacji umowy. 

4. Strony ustalają, iż naliczone kary umowne Zamawiający uprawniony jest potrącić 

z należności Wykonawcy, co zostanie potwierdzone notą księgową. 

5. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 20% 

całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

6. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych. 

 

§ 9 

ODSTĄPIENIE i WYPOWIEDZENIE 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub rozwiązać Umowę w przypadkach 

określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania terminu 

dodatkowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy: 

1) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego, wykonanie Umowy lub jej części 

osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje 

Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji 

Zamawiającego; 
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2) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę poprzez nie usunięcie wszystkich  

zgłoszonych nieprawidłowości w terminie ustalonym z Zamawiającym na zasadach 

określonych zgodnie z § 5 ust. 6,  

3) opóźnienie Wykonawcy w dostawie przedmiotu Umowy wyniesie  co najmniej 10 dni 

roboczych liczonych od terminu określonego w  § 2 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie 

może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie niewykonanej części przedmiotu 

umowy wskazanej w § 1 ust. 1.   

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony dokonają rozliczenia wynagrodzenia 

Wykonawcy w oparciu o uregulowania niniejszej Umowy dotyczące odbioru, podstaw 

wystawiania faktur i terminów płatności. 

6. Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający nie traci prawa do żądania należnych kar 

umownych i odszkodowań. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku, gdy zajdzie jedna z poniższych okoliczności: 

1) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

2) w przypadku ogłoszenia upadłości, rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy albo 

wykreślenia z właściwego rejestru, jeśli nie dokonano zmiany umowy w tym zakresie, 

zgodnej z treścią art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b Pzp. 

8. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z ostatnim dniem miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym oświadczenie strony zostało doręczone.    

9. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron sporządzonej i przekazanej w 

formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym pod 

rygorem nieważności.  

.  

§ 10 

SIŁA WYŻSZA  
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1. Dla celów umowy "siła wyższa" oznacza zdarzenia zewnętrzne, na które Strony umowy 

nie mają wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, 

których nie można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć, nawet w przypadku 

dołożenia przez Strony najwyższej staranności, a w szczególności takie jak wojna, 

rozruchy, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, strajk, klęski żywiołowe, złe warunki 

atmosferyczne, nagłe zmiany działania linii lotniczych. 

2. Strona umowy chcąca powołać się na okoliczności wynikające z "siły wyższej" ma 

obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż ciągu 2 dni roboczych, powiadomić na 

piśmie drugą Stronę o wystąpieniu i ustaniu "siły wyższej". 

3. Strona powołująca się na siłę wyższą musi udowodnić drugiej Stronie wystąpienie "siły 

wyższej" przy pomocy dokumentów wydanych przez odpowiednie, uprawnione do tego 

władze w swoim kraju. 

4. Daty i terminy wypełnienia zobowiązań zostaną przełożone lub przedłużone o okres, 

w którym zaistniała "siła wyższa". 

5. Siła wyższa nie obejmuje zdarzeń będących wynikiem zaniedbań i niedopatrzeń, które 

Strona przy dołożeniu należytej staranności mogła przewidzieć w chwili zawierania 

umowy lub mogła im zapobiec. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania sytuacji faktycznej i prawnej dostawy 

przedmiotu Umowy realizowanej na rzecz Zamawiającego i niezwłocznie informować 

Zamawiającego o zaistniałej sytuacji mogącej negatywnie wpłynąć na realizację dostawy 

przedmiotu Umowy. 

§ 11 

WARUNKI LICENCJONOWANIA 

1. Zapewnienie  lub  udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji, nastąpi na 

zasadach określonych poniżej.  

2. Przez Licencję należy rozumieć prawo do korzystania z oprogramowania na warunkach 

określonych w Umowie i ogólnych warunkach producenta oprogramowania wraz z 

wymaganymi  elementami umożliwiającymi korzystanie z oprogramowania, w tym np. 

nośnikami, kluczami aktywacyjnymi o ile są wymagane do uruchomienia 

oprogramowania oraz dokumentacją oprogramowania. Ogólne warunki producenta 

oprogramowania nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego niż wymagania 

przewidziane w Umowie. 



Załącznik nr 2b 

9/12 

 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, z dniem podpisania Protokołu 

Odbioru,  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  lub  zapewnia udzielenie licencji na 

czas nieokreślony w  rozumieniu  przepisów ustawy z  dnia 4 lutego  1994  r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na nieograniczone 

terytorialnie korzystanie z oprogramowania na następujących polach eksploatacji: 

1) wprowadzenie i zapisywanie do pamięci komputera; 

2) odtwarzanie; 

3) przechowywanie; 

4) wyświetlanie; 

5) instalowanie  i  deinstalowanie  oprogramowania  na  środowiskach  wskazanych  

w  Opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zachowania udzielonej licencji; 

6) korzystanie na wszystkich polach funkcjonalności; 

7) korzystanie  i  modyfikowanie  dokumentów  oraz  danych  wykorzystywanych  

przy  pomocy oprogramowania. 

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

1) oprogramowanie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w 

zakresie przepisów o wynalazczości,  znakach  towarowych,  prawach  autorskich  

i  prawach  pokrewnych  oraz nieuczciwej konkurencji; 

2) oprogramowanie nie narusza praw, warunków licencji, warunków gwarancji lub 

serwisu Sprzętu dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 

w szczególności oprogramowania systemowego; 

3) posiada prawa niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami 

i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób 

trzecich; 

4) warunki korzystania z oprogramowania nie wymagają ponoszenia dodatkowych 

opłat na rzecz Wykonawcy  lub  producentów  oprogramowania;  wynagrodzenie o 

którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy  obejmuje  całość wynagrodzenia za 

korzystanie z oprogramowania; 

5) w  ramach  licencji  Zamawiający  będzie  miał  także  prawo  do  korzystania 

z  dokumentacji oprogramowania; 

 

§ 12 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
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1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy, której okres 

wynosi………. miesięcy 

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru bez 

uwag i zastrzeżeń. 

3. Wykonawca udziela rękojmi, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym oraz 

gwarancji jakości na działanie przedmiotu Umowy  na warunkach określonych w umowie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady, które zostaną zidentyfikowane w 

trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy zgodnie z instrukcją użytkowania, w okresie 

objętym gwarancją lub do dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad na zasadach 

określonych w umowie, w taki sposób, że przywróci mu pełną funkcjonalność. Gwarancji 

podlegają usterki, wady a także nie spełnianie funkcji użytkowych przedmiotu Umowy, 

deklarowanych przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych na poniższych 

zasadach: 

1) usługa gwarancyjna będzie świadczona za pośrednictwem wsparcia technicznego 

producenta lub autoryzowanego partnera producenta, 

2) usługa gwarancyjna będzie świadczona w miejscu instalacji oprogramowania w 

formie ustalonej z Zamawiającym, 

3) zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę telefonicznie pod numerem 

___________ lub drogą elektroniczną pod adresem: ___________ w dni robocze 

w godzinach od 8:00 do 16:00, 

4) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wady przedmiotu Umowy, 

Wykonawca przystąpi do usuwania wady nie później niż w ciągu następnego dnia 

roboczego licząc od dnia wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego, 

5) naprawy będą realizowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub 

równoważnej. 

6. Wykonawca odpowiada za wady ujawnione w dostarczonym przedmiocie umowy i 

ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania opisane w umowie, a w szczególności jest 

odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby: 

1) stanowią własność osoby trzeciej albo są obciążone prawem osób trzecich; 

2) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia 

lub nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego. 
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7. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w przedmiocie umowy lub do 

dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu 

gwarancji. 

8. Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, jeżeli 

Wykonawca wadę podstępnie zataił. 

9. Zamawiający może korzystać ze wsparcia technicznego i gwarancji producenta 

niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji określonej w umowie. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w przedmiocie umowy w sposób 

nienaruszający w żaden sposób gwarancji udzielonej przez producenta. 

11. Wykonawca gwarantuje, że usługi gwarancyjne w ramach Umowy będą świadczone w 

sposób profesjonalny zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży. 

12. Realizacja obowiązków gwarancyjnych podlegać będzie dokumentowaniu przez 

Wykonawcę w sporządzonym Protokole gwarancyjnym, który każdorazowo zostanie 

przekazany Zamawiającemu,  

13. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na 

odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi.  Jednakże  w  razie  wykonywania  

przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z 

tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin 

ten biegnie dalej od dnia odmowy  przez  Wykonawcę  wykonania  obowiązków  

wynikających  z  gwarancji  albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.  

14. Strony uzgadniają, że okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji. 

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uzupełnienie, zmiana lub rozwiązanie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór, w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii:  

1) zmiany stawki podatku VAT, zgodnie w powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa  z uwzględnieniem zmiany w całościowym wynagrodzeniu Wykonawcy.  

(Zmiana  dokonana  zostanie  w  przypadku  zmiany  powszechnie  

obowiązujących przepisów  prawa w zakresie  rozliczeń  podatkowych 
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i obowiązujących stawek podatku VAT mających związek z niniejszym 

przedmiotem Umowy,)  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę,  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę,  

4) zmian sposobu wykonywania dostawy w przypadku zmiany  powszechnie 

obowiązujących przepisów,  

5) zmiany:  nazwy,  adresu,  statusu,  zmian  organizacyjnych  Zamawiającego, 

Wykonawcy, 

6) zmiany sposobu, terminów płatności, o ile nie spowodują konieczności zapłaty 

odsetek lub wynagrodzenia w większej wysokości dla Wykonawcy. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść 

wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące. 

5. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy Strony, w sytuacji braku ugodowego ich 

rozstrzygnięcia, poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

dwa dla Zamawiającego.*/ Umowę sporządzono w w formie elektronicznej i podpisano 

przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez przedstawicieli obu stron. 

8. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy. 

WYKONAWCA                      ZAMAWIAJĄCY 

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


