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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego znak: EDU-WM-1/2019ch  
Wzór/projekt umowy 

UMOWA nr   (projekt) 
Zawarta w dniu ……………………………….. w Łomży 

 
pomiędzy: 

Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”,  
ul. Wojska Polskiego 29A, 18-400 Łomża, NIP 7181729859, REGON 450696591, tel. 862150463,  
e-mail: biuro@sosedukator.pl. strona internetowa: http://www.sosedukator.pl reprezentowanym przez: 
jako Zamawiającym,  realizującym projekt nr RPWM.02.02.01- 28-0165/17 w szkołach podstawowych: 
 w Cichym, Mazurach, Choszczewie, Kozłowie, Uścianach, Spytkowie, Lisach, Żytkiejmach  -  
woj. warmińsko-mazurskie. 
a 
Nazwa i dane Wykonawcy  
 
 
KRS/Ewidencji Działalności 
Gospodarczej/PESEL , NIP , REGON ,  

jako „Wykonawcą" reprezentowanym przez: 
. 
Strony umowy postanawiają:  

§1. 
1. Umowa dotyczy realizacji zakupu na podstawie treści p. 6.5.8.a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z brakiem ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe 
EDU-WM1/2018 ogłoszonym w bazie konkurencyjności  (nr ogłoszenia 1148768) 

2. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę przedmiotów i wyposażenia dla uczestników 
projektu pt. „Kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPWM.02.02.01- 28-0165/17 realizowanego w szkołach 
podstawowych  w Cichym, Mazurach, Choszczewie, Kozłowie, Uścianach, Spytkowie, Lisach, Żytkiejmach  woj. 
warmińsko-mazurskie określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz w Ofercie 
Wykonawcy stanowiącej odpowiedź na zapytanie ofertowe WM/2019ch.  

3. Jeżeli charakter dostawy tego wymaga, umowa obejmuje również instalację i uruchomienie dostarczonego 
sprzętu (wraz z oprogramowaniem) oraz okablowania we wskazanym przez Zleceniodawcę miejscu. 

4. Sprzęt, o którym mowa w ust.2 musi być dostarczony i zainstalowany w odpowiednich ilościach i spełniać 
normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne określone w specyfikacji Zamawiającego zawartej w 
zapytaniu, a także posiadać świadectwa dopuszczenia do użytku szkolnego – zgodnie z odrębnymi przepisami.  

5. Poszczególne pozycje dostawy zostaną dostarczone do bezpośrednich odbiorców wraz protokołami odbioru 
jakościowego. Bezpośrednimi odbiorcami są nw. wskazane odpowiednio w poszczególnych pozycjach 
zapytania Zamawiającego (Załącznik nr 2 do umowy), tj.: 
a) Szkoła Podstawowa w Choszczewie , Choszczewo 62, 11-731 Sorkwity, tel. 897428111 
b) Szkoła Podstawowa w Cichym, Cichy 6/7 , 19-411 Świętajno, tel. 875238513 
c) Szkoła Podstawowa w Kozłowie, z siedzibą w Rybnie, ul. Długa 17, 11-731 Sorkwity, tel. 897427391 
d) Szkoła Podstawowa w Lisach, Lisy 23, 19-520 Banie Mazurskie , tel. 876157307 
e) Szkoła Podstawowa w Mazurach, Mazury 6, , 19-411 Świętajno , tel. 875215124 
f) Szkoła Podstawowa w Spytkowie, Spytkowo 41, , 11-500 Giżycko, tel. 874291868 
g) Szkoła Podstawowa w Uścianach , Uściany Stare 1, 12-200 Pisz, tel. 874240327 
h) Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach, Żytkiejmy, Plac Wolności 1, 19-504 Dubeninki, tel. 876159708  

6. Dostarczany sprzęt będzie fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie a w zakresie wyposażenia IT 
wraz ze sterownikami oraz oryginalnym oprogramowaniem wraz z licencjami i instrukcjami w języku polskim, 
na własny koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 2. Termin realizacji 

1. Termin realizacji – do dnia …………………..  (maksymalnie 30 dnia od dnia podpisania umowy). 
§3. 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z sprzętem karty gwarancyjne. 

http://www.sosedukator.pl/
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2. Dokumentem potwierdzającym odbiór sprzętu (ewentualnie wraz z montażem) będzie Protokół Odbioru 
Jakościowego, w protokole będą wymienione nazwy oraz inne cechy identyfikacyjne danego sprzętu. 

3. Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje, certyfikaty jakości, 
dokumentacje techniczne, dokumenty licencyjne, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje 
dotyczące eksploatacji. 

4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest:  
1) niezgodny z opisem zawierającym specyfikację techniczną oferowanego sprzętu (załączniki do 

właściwych części zapytania ofertowego) lub nie kompletny, 
2) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia 

- Zamawiający odmówi części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny 
odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie 
nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona 

5. W przypadku  innych  uwag (zastrzeżeń) Zamawiającego,  dotyczących dostarczonego przedmiotu umowy 
Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru dostarczonego przedmiotu umowy 
wraz z  określeniem terminu dostarczenia przedmiotu umowy nowego wolnego od wad. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu, a 
koszt transportu do miejsca odbioru, podłączenia, uruchomienia sprzętu zawarty jest cenie wynagrodzenia, o 
którym mowa w §4 ust.1 niniejszej umowy. 

7. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących 
realizacji przedmiotu umowy jest: Tadeusz Zaremba, tel 606483796, e mail: biuro@sosedukator.pl 

8. Za strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 
przedmiotu umowy jest………………….. tel. ………………….. e mail:………………………….., fax…………………., 

 
§ 4. Warunki finansowe i wynagrodzenie 

1. Cena za dostawę oraz montaż pomocy dydaktycznych i sprzętu zgodnie ofertą Wykonawcy stanowiąca 
załącznik do niniejszej umowy wynosi : brutto ………………….zł (słownie: ……………………………………………..), w tym 
netto ……… zł i podatek VAT ……………. zł. Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem 

2. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura wraz dokumentem odbioru ilościowego i 
jakościowego (Protokół Odbioru Jakościowego  bez  uwag (zastrzeżeń),  podpisane  przez  upoważnionych  
przedstawicieli  Zamawiającego – tj. dyrektora szkoły i Wykonawcy). 

3. Faktury oraz dokumenty potwierdzające odbiór każdej dostawy powinny być wystawione odrębnie dla 
każdej ze szkół odbierających dostawę. Zamawiający dostarczy Wykonawcy odrębną specyfikację dostawy 
dla każdej ze szkół.  

4. Należność za wykonaną dostawę oraz montaż, będącymi przedmiotem umowy, zapłacona będzie w terminie 
7 dni licząc od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto 
…………………………………………………… 

5. Kwota określona w §4 ust. 1 zawiera całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy, jest stała i obowiązuje do 
końca jej realizacji. Kwota zawiera wszelkie opłaty i wynagrodzenia autorskie za licencje. 

6. Za  dzień  zapłaty  uważany  będzie  dzień  złożenia  przez Zamawiającego  dyspozycji  obciążenia  rachunku  
Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 

7. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zgodnym z ceną przedstawioną w ofercie. 
Cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy. 

8. Ceny jednostkowe przedstawione w tabeli są cenami ryczałtowymi obejmującymi wszystkie koszty niezbędne 
do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu, instalacji, 
szkolenia, serwisu w okresie gwarancji. 

9. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy 
podmiotami trzecimi. 

10. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 
§ 5. Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca dostarczy wraz z sprzętem dokument gwarancji, jakości sprzętu wystawiony przez siebie lub 
producenta urządzenia, zobowiązujący wystawcę dokumentu (gwaranta) do usunięcia wady fizycznej sprzętu 
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lub do dostarczenia sprzętu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w 
gwarancji. 

2. Warunki gwarancji będą w szczególności przewidywały (nie dotyczy oprogramowania) okres gwarancji nie 
mniejszy niż  36 miesięcy na dostarczony sprzęt, o którym mowa w §1 ust.2 ( 

3. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji niż wymagany w § 5 ust. 2. 
4. Bieg okresów gwarancyjnych wyszczególnionych w §5 ust. 2 rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu 

Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń). 
5. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie 

wydłużony o czas trwania naprawy. 
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu 90 dniowej gwarancji na bezawaryjne działanie wszelkich nośników 

instalacyjnych. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego. 
7. W przypadku wykrycia wad nośników Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany w terminie 3 dni od daty 

zgłoszenia wady. 
8. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu 

do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają wykonawcę. 
9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryty podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz 

uszkodzenie powstałe w czasie poprawnego zgodnego z instrukcją użytkowania. 
10. Zasady eksploatacji  i konserwacji urządzeń  zostaną  określone  w przekazanej  przez  wykonawcę  „Instrukcji 

użytkowania i eksploatacji urządzeń" wraz z wykazem urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 
11. Instrukcja użytkowania i eksploatacji urządzeń jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji 

użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 
12. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z 

przepisów prawa  lub zasad  prawidłowej gospodarki. W szczególności  zasady te nie mogą się różnić na 
niekorzyść  zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji. 

13. Wykonawca pracowni międzyszkolnych w Lisach i Żytkiejmach, pracowni komputerowej terminalowej oraz 
pracowni językowej w Żytkiejmach zobowiązany jest na własny koszt przeprowadzić szkolenie/instruktaż dla 
nauczycieli – użytkowników tych pracowni w wymiarze nie mniej niż 4 godziny i 8 uczestników szkolenia dla 
każdej z nich. Uczestników szkolenia wskaże dyrektor właściwej szkoły. 

14. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze 
zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających 
gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

15. W przypadku awarii sprzętu, która nie została usunięta w terminie 30 dni, Wykonawca zobowiązuje się do 
wymiany sprzętu na nowy o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego. Wymiana sprzętu na nowy 
nastąpi najpóźniej w 40 dniu od zgłoszenia. 

16. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminów, o których mowa w §5 ust. 
2,  jeżeli   reklamował  wadę   przed   upływem   tego   terminu.   W  tym   wypadku   roszczenia 
Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady. 

17. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając licencji na korzystanie z programu nie narusza żadnych 
praw osób trzecich oraz, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń 
wobec tych  praw. Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego w zakresie zakupionych  przez niego licencji  
przed roszczeniami osób trzecich.  Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich 
kroków prawnych zapewniających należytą ochronę przed roszczeniami osób trzecich oraz pokrycia wszelkich 
kosztów i strat z tym związanych, jak również związanych z naruszeniem przepisów Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

18. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii sprzętu w okresie gwarancji telefonicznie, faksem oraz 
drogą mailową w godzinach od 08.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. Zgłoszenie awarii po godz. 16.00 będzie traktowane, jak zgłoszenie o godz.08.00   
następnego dnia roboczego. Zgłoszenia  awarii  będą przyjmowane pod  nr tel./faksu  …  lub adres poczty 
elektronicznej … 

19. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone pocztą elektroniczną. 
20. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faksu lub adres poczty elektronicznej, z 

którego zostało wysłane zgłoszenie. 
21. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia 

roboczego od momentu zgłoszenia. 
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22. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu (towaru) wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na 
nowy w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady. 

23. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu w godz. 8.30 -15.00. 
24. W przypadku, kiedy Wykonawca uzna za konieczna naprawę sprzętu w serwisie Wykonawca zapewni:   

1) odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu (towaru) w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych;  
2) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od dnia 
usunięcia awarii przez serwis, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych 
od odebrania sprzętu z siedziby zamawiającego;  
3) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 10 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego 
sprzętu (towaru) z siedziby zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i 
uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi. Podstawiony 
sprzęt będzie miał zainstalowany uzgodniony z Zamawiającym system operacyjny i wszystkie dodatkowe, 
standardowe poprawki niezbędne do jego poprawnej pracy. 

25. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty transportu przedmiotu umowy 
naprawianego w ramach gwarancji pokrywa wykonawca. 

26. Jeżeli Wykonawca nie podejmie naprawy w ciągu 2 dni od momentu zgłoszenia awarii, Zamawiający może 
dokonać naprawy zastępczej ha koszt i ryzyko Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiającemu przysługuje prawo 
do naliczania kar umownych. 

27. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady pokrywa się z okresem gwarancji i wynosi  36 
miesięcy 

§ 6. Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej 
ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 niniejszej umowy. Zamawiający 
zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeń z 
tytułu rękojmi i gwarancji odnośnie do dostaw dotychczas wykonanych,  

2) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia dostaw w wysokości 0,1 % całkowitej ceny brutto za 
realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, jaki upłynie pomiędzy termin zakończenia dostaw a faktycznym dniem zakończenia dostaw,  

3) W przypadku nieterminowej realizacji napraw gwarancyjnych, w wysokości 3% wartości sprzętu w 
przypadku, którego naprawa gwarancyjna była wykonywana, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

4) za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy   
lub   projektu  jej   zmiany,   potwierdzonego   za   zgodność   z   oryginałem   odpisu   Umowy   o  podwykonawstwo   
lub  jej   zmiany  albo   brak  wymaganej   przez  Zamawiającego   zmiany   Umowy  o  podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty, w wysokości 1000,00 złotych za każdy nie przedłożony do  akceptacji projekt Umowy, lub jego 
zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę,  

5) za  brak zapłaty  lub  nieterminową  zapłatę wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  Dalszym  
podwykonawcom, w wysokości 300,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

1) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez zamawiającego, zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w 

wysokości 10% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.l niniejszej umowy, 

2) w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci wykonawcy 0,1% całkowitej 
ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.l niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone w § l zapłaci Wykonawcy 
odsetki ustawowe. 

 

4) Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po 

upływie terminu jej zapłaty. 

3. Określone w ust. 1-2 kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. W przypadku ich naliczenia, 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §3 ust. 12 umowy 

potwierdzonego na piśmie drogą pocztową, o przyczynach naliczenia i wysokości kary umownej oraz wystawi 

Wykonawcy notę obciążeniową. 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 

5. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z faktur 

wystawionych przez Wykonawcę. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy 
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nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z umowy. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów 

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

9. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona 

szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy bez potrzeby składania dodatkowych wezwań w tej mierze. 

§ 7. Odstąpienie od umowy 

1. W każdym czasie umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron z zachowaniem l-tygodniowego okresu 
wypowiedzenia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili, gdy: 
 

1) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostaw bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej realizacji pomimo 

wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, 

4) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 11% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1).  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

§ 8.    Zmiana umowy 

1. Zmiana  postanowień   niniejszej   umowy   może  nastąpić  za   zgodą  obydwu   stron  wyrażoną   na   piśmie, w formie 

aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w  § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w 

szczególności: 
1) wstrzymania dokonania dostawy przez zamawiającego, o czas wstrzymania, 
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego, 
3) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostaw, 
4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego, 
5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 
6) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na 

okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 
7) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 
1) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 
2) 2}   Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć  w inny sposób,  a zmiana  będzie  umożliwiać  usunięcie  rozbieżności  i doprecyzowanie umowy w 
celu  jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

3) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy 
regulującego wysokość VAT z tym, że koszt wzrost stawki VAT w całości pokrywa Wykonawca, 
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4) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, 

5) poprawy    parametrów    technicznych,    jakości,    sprawności,    wydajności    lub    innych    parametrów  
charakterystycznych dla danego elementu dostaw, 

6) zmiany producenta sprzętu lub oprogramowania, w przypadku, gdy zmiana producenta sprzętu lub 
oprogramowania będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów 
technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych  parametrów charakterystycznych dla danego 
sprzętu  lub oprogramowania, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy, 

7) zmiany producenta sprzętu lub oprogramowania, w przypadku wycofania z produkcji określonego rodzaju 
sprzętu lub oprogramowania, niedostępności na rynku sprzętu lub oprogramowania wskazanych w 
ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego sprzętu lub 
oprogramowania, z zastrzeżeniem, iż nowy sprzęt lub oprogramowanie będą zapewniać takie same lub 
lepsze parametry techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy, 

8) zmiany producenta sprzętu lub oprogramowania w przypadku pojawienia się na  rynku sprzętu lub 
oprogramowania   nowej   generacji   albo   nowych   technologii   wykonania   dostaw   pozwalających   na  
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu   
umowy, 

9) W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.3 strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, 
że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

4. Niezależnie od powyższych zmian określonych w §8 ust.1 -3 niniejszej umowy zmiana umowy może być 
zawsze dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do 
zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy. 

 
§ 9. 

1. Sprawy wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie właściwym dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji dotyczącej realizacji zadania na każde żądanie 
Zamawiającego. 

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcy jest język 
polski. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy i jeden egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
§ 10.      Postanowienia końcowe 

 
1. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcy jest język 

polski. 
2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać na 

drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez 
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie reguły i zasady wynikające 
w szczególności z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy i jeden egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
WYKONAWCA    ZAMAWIAJĄCY 

 
 


