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DOiK… 
Projektowane postanowienia Umowy  

 
UMOWA NR …../2022 

 

zawarta w Opinogórze Górnej, w dniu ……………… 2022 r. między: 

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z siedzibą w Opinogórze Górnej przy ul. Zygmunta 

Krasińskiego 9 (06-406 Opinogóra Górna), posiadającym nr NIP: 566-10-81-268 oraz nr 

REGON: 130451680, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez Pana Romana Kochanowicza – Dyrektora 

przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Bojko – Głównego Księgowego 

oraz 

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

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

zwaną/-ym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowana/y przez: 

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

 

zwanymi także dalej łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Przedstawiciele Stron, przez złożenie swojego podpisu oświadczają, że są upoważnieni do 

zawarcia Umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone 

w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych 

Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz 

reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która 

mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w Umowie. 

 

W rezultacie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy wybranej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwaną dalej: „ustawą Pzp”, w postępowaniu pod nazwą: 

„Dostawa i montaż wyposażenia w pracowni digitalizacji Muzeum Romantyzmu  w 

Opinogórze” w ramach zadania: „Utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Romantyzmu 

w Opinogórze”, zawarta została Umowa o następującej treści: 

 
§ 1  
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[Słowniczek] 
Słowom i wyrażeniom użytym w niniejszym dokumencie należy przypisywać następujące 

znaczenie: 

1) Umowa – niniejsza umowa; 

2) siła wyższa – przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne, 

i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na 

pewien czas, któremu nie można zapobiec i przeciwdziałać przy należytej 

staranności; 

3) dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego; 

4) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia.  

 

§ 2 
[Przedmiot Umowy] 

 
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż sprzętu przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego określonego w SWZ w zakresie: 

1.1. Części 1: …………………………………………………………………………………………………………………. 

1.2. Części 2: …………………………………………………………………………………………………………………. 

w ramach zadania „Utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Romantyzmu                                 
w Opinogórze” finansowanego w formie dotacji celowej ze środków Departamentu 
Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, a Zamawiający zobowiązuje się uiścić wynagrodzenie.  

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy znajduje się w Załączniku Nr 1 do Umowy, 
stosownie dla każdej z Części zamówienia.  

3. Dostarczony sprzęt pochodzić będzie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta 
obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację 
uprawnień gwarancyjnych.  

4. Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych  
i uprzedniego używania tzn. że żadne urządzenie nie może być wcześniej używane, wolny 
od wad i kompletny, tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable do ich 
użytkowania, wyprodukowany najpóźniej 6 miesięcy przed złożeniem oferty (dotyczy 
również podzespołów), być sprawny i posiadać wyposażenie niezbędne do 
funkcjonalnego działania. Dostarczony sprzęt musi być odpowiednio zapakowany, aby 
zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do 
zamawianych towarów były w języku polskim. Dostarczony sprzęt musi być kompletny i 
gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. 

5. Dostarczony sprzęt musi spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym 
prawem.  

6. Sprzęt dostarczony zostanie Zamawiającemu z:  

6.1. kartą gwarancyjną,  
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6.2. instrukcją obsługi i dokumentacją techniczną oferowanego sprzętu w języku polskim, 
6.3. dokumentem określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis  
w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.  

7. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję jak również wszelkie 
prawa na dostarczone programy i systemy operacyjne, wystawione na rzecz 
Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej 
wraz z dokumentacją w języku polskim.  

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt sprzęt do 
siedziby Zamawiającego, w godzinach 8.00-15.00. Wykonawca odpowiada za dostarczony 
sprzęt w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za 
powstałe szkody.  

9. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt:  

a. jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie 
powstały z winy Zamawiającego lub  

b.  nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w opisie zamówienia lub  

c. nie odpowiada pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów   
technicznych,  

Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.  

10. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych 
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego sprzętu, a Wykonawca wymieni go na 
nowy, prawidłowy, na własny koszt.  

11.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód  
spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.  

12.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady Przedmiotu Umowy 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu 
strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.  

13.Wszelkie sprawy, które mogą wyniknąć w toku realizacji postanowień wynikających                    
z niniejszej Umowy, rozstrzygać będą wspólnie upoważnieni przedstawiciele stron:                        

13.1. ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną jest – ..................................................., 
13.2. ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną jest –       ..................................................., 

14.Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy siłami własnymi / przy pomocy 
podwykonawców wskazanych w ofercie.* 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania  
i zaniechania własne.* 

14.1. Strony ustalają zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą 
podwykonawców: 

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

14.2 Wykonawca oświadcza, że pozostałą część prac wykona siłami własnymi.* 

 
 

§ 3 
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[Oświadczenia] 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

1.1. ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód 

i strat związanych i wynikłych w związku z realizacją Umowy; ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych; 

1.2. zobowiązuje się do realizacji Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, 

z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy; 

1.3. zobowiązuje się podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym 

sposobu realizacji Umowy; wskazówki nie mogą być sprzeczne z Umową, mogą jednak 

doprecyzowywać jej postanowienia; 

1.4. zobowiązuje się do organizacji i realizacji na własny koszt dostaw urządzeń 

i materiałów niezbędnych do wykonania Umowy, w tym środków transportu; 

 

§ 4 

[Obowiązki Stron oraz sposób wykonania Przedmiotu Umowy] 

1. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z oświadczeń złożonych w § 3.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z Opisem 

Przedmiotu Umowy zawartym w załączniku Nr 1 do umowy. 

3. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy pod względem prawidłowości 
wykonania Przedmiotu Umowy.   

§ 5 
 [Terminy wykonania Przedmiotu Umowy] 
1. Przedmiot Umowy w zakresie : 

1.1.  Części 1: …………………………………………………………………………………………………………………. 

1.2.  Części 2: …………………………………………………………………………………………………………………. 

zrealizowany zostanie nie później niż w terminie 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

Umowy. 

2. Na Wykonawcy ciąży obowiązek powiadomienia o każdym zagrożeniu terminowego 

wykonania Przedmiotu Umowy pojawiającego się w toku realizacji Umowy. 

3. Strony ustalają, że datą wykonania Przedmiotu Umowy jest data podpisania protokołu 

odbioru, o którym mowa w § 5a ust. 11. 

§ 5a 
[Odbiór wykonanego Przedmiotu Umowy] 

 
1. Odbioru Przedmiotu Umowy dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego – 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia 
jego realizacji. 
Ww. termin musi być uwzględniony w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1.  
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2. Strony zobowiązują się dokonać sprawdzenia Przedmiotu Umowy, co będzie polegało na 

upewnieniu się, że jest on wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada 

opisowi zawartemu w SWZ i złożonej ofercie.  

3. Strony zobowiązują się do potwierdzenia dostawy sprzętu za pomocą protokołu odbioru, 

podpisanego przez przedstawicieli stron, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

4. Wszelkie inne potwierdzenia dokonane przez Zamawiającego poza protokołem odbioru 

dostarczonego sprzętu nie stanowią potwierdzenia jego jakości, lecz jedynie potwierdzają 

fakt jego dostarczenia.  

5. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad dostarczonego sprzętu bądź jeśli nie będzie on 

zgodny ze specyfikacją określoną w SWZ i Opisie przedmiotu zamówienia oraz złożonej 

ofercie Zamawiający wyznaczy termin do zastosowania się do postanowień niniejszej 

Umowy oraz prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy w części dotyczącęj 

dostarczonego sprzętu, pod rygorem odstąpienia od Umowy i obciążenia Wykonawcy 

karami umownymi przewidzianymi w § 8 niniejszej Umowy.  

6. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności                             

z powodu wad dostarczonego sprzętu (ilościowych i jakościowych), nie sporządza się 

protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane 

przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń, co do dostarczonego sprzętu.  

7. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona po dostarczeniu sprzętu wolnego od 

wad. W takim przypadku za datę odbioru uważa się datę odbioru dostarczonego sprzętu 

wolnego od wad.  

8. Wyznaczenie Wykonawcy terminu określonego w ust. 5 nie zwalania Wykonawcy                          

z odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie niniejszej Umowy, w szczególności ze 

zobowiązania do zapłaty kar umownych z tego tytułu przewidzianych w § 8 niniejszej 

Umowy.  

9. Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu w 

momencie podpisywania protokołu odbioru dostarczonego sprzętu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru (certyfikaty, 

atesty, karty techniczne, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, licencje itp.). 

10. Procedurę określoną w ust. od 2 do 8 stosuje się odpowiednio do odbioru całego 

Przedmiotu Umowy, po zakończeniu czynności związanych z montażem sprzętu. 

11. Tylko protokół odbioru Przedmiotu Zamówienia podpisany przez przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego bez uwag stanowi o prawidłowym wykonaniu Przedmiotu 

Umowy będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia.  

§ 6 

[Gwarancja i rękojmia] 

1. Wykonawca zwany na potrzeby niniejszego paragrafu dalej “Gwarantem”, udziela 

gwarancji, że sprzęt wolny jest od wad materiału i wykonania.  

2. Okres gwarancji i rękojmi w zakresie:  

2.1. Części 1: wynosi ……………………. m-cy (zgodnie ze złożoną ofertą) 
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2.2. Części 2: wynosi ……………………. m-cy (zgodnie ze złożoną ofertą) 

chyba że producent zapewnia dłuższą gwarancję.  

3. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym 

wad poprzez naprawę lub wymianę sprzętu. O sposobie usunięcia wady decyduje 

Gwarant.  

4. W przypadku towaru konsumpcyjnego Gwarant naprawi sprzęt lub wymieni go na nowy 

(ten sam model lub za zgodą uprawnionego z gwarancji na model o podobnej 

funkcjonalności) lub dokona na rzecz konsumenta zwrotu kwoty odpowiadającej cenie 

zakupu tego sprzętu za zwrotem tego urządzenia. Niniejsza gwarancja w odniesieniu do 

towarów konsumenckich nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  

5. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę tkwiącą w urządzeniu powodującą jego 

funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta.  

6. Wady będą usuwane w miejscu: 

6.1 eksploatacji sprzętu  

6.2 w wyznaczonych punktach serwisowych Producenta  

(w zależności od kategorii gwarancji udzielanej na dany typ urządzenia przez producenta) 

lub Gwaranta.   

7. Miejscem świadczenia usług gwarancyjnych przez Gwaranta jest: 

7.1. w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt. 1. - Siedziba Zamawiającego 

7.2. przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2. - sprzęt zostanie dostarczony przez 

Wykonawcę na koszt Wykonawcy do punktu serwisowego Producenta. 

8. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest okazanie sprzętu wraz z 

dowodem zakupu.  

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji jakości i rękojmi na dostarczony 

sprzęt zgodnie ze złożona ofertą.  

10. Warunki gwarancji:  

10.1. Wykonawca zapewnia, że sprzęt jest wolny od wad.  

10.2. Strony umowy ustalają następujące warunki serwisu i gwarancji:  

a. Czas reakcji: w następnym dniu roboczym.  

b. Czas naprawy: do 14 dni od momentu zgłoszenia, w przypadku niemożliwości 

dokonania naprawy w tym terminie Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy                                   

o porównywalnych parametrach, na swój koszt.  

11. Termin określony w ust. 2, usunięcie wad, odnosi się także do odpowiedzialności                          

w ramach rękojmi.  

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą ochronę udostępnionych systemów lub 

zasobów informatycznych, polegającą w szczególności na zapewnieniu środków 

organizacyjnych, technicznych i prawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

informacji zgodnie z wymogami RODO - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w 

tym zakresie.  
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13. Wykonawca obowiązany jest dokonać wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad,                         

o parametrach nie gorszych jak sprzęt podlegający wymianie, gdy:  

13.1. sprzęt po trzech kolejnych naprawach dowolnego typu wykaże wady w działaniu - 

wymiana nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od dnia zgłoszenia czwartej 

awarii,  

13.2. naprawa sprzętu lub jego części z powodu wad nieusuwalnych jest technicznie 

niemożliwa - wymiana nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od dnia zgłoszenia 

awarii.  

14. Na wymieniony sprzęt gwarancja i rękojmia biegnie od nowa, postanowienie to stosuje 

się odpowiednio do wszystkich istotnych elementów wymienionych w sprzęcie na nowe                    

w okresie gwarancji.  

15. Okres trwania gwarancji i rękojmi będzie automatycznie wydłużony od dnia zgłoszenia 

wady usterki lub nieprawidłowości działania sprzętu do czasu faktycznego naprawienia 

sprzętu i udostępnienia go Zamawiającemu.  

16. Uregulowania powyższe stosuje się odpowiednio do całego Przedmiotu Umowy, o ile go 

dotyczą. 

17. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę.  

18. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 

 

§ 7 

[Wynagrodzenie] 

1. Całkowite wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu 

Umowy w zakresie: 

1.1. Części 1: wynosi ……. brutto (słownie złotych:…)(zgodnie z ofertą), w tym wartość: 

 netto: ………………….zł (słownie złotych:…) 

       podatek VAT: ......................... zł (słownie złotych:…) 

1.2. Części 2: wynosi ……. brutto (słownie złotych:…)(zgodnie z ofertą), w tym wartość: 

 netto: ………………….zł (słownie złotych:…) 

       podatek VAT: ......................... zł (słownie złotych:…) 

2. Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę jest stałe w okresie ważności Umowy i nie 

będzie podlegało zmianom. 

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

a więc zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Umowy. 

4. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru, o którym mowa w § 5a 

ust. 11, którego kopia musi być dołączona do faktury/rachunku – z zastrzeżeniem ust. 8 

5. Zamawiający zapłaci należną kwotę wynagrodzenia najpóźniej w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę na rachunek 

bankowy wskazany na fakturze/rachunku.  
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6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. 

7. Fakturę/Rachunek należy wystawić na Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. 

Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra Górna, NIP 566-10-81-268. 

8. W przypadku gdy Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia podwykonawcy,  

do faktury/rachunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wyciąg bankowy lub 

potwierdzenie przelewu podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań 

z tytułu zrealizowanych przez podwykonawcę czynności. 

 

§ 8 

[Odstąpienie i kary umowne] 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

2.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto za całość Przedmiotu Umowy określonego w § 7 za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki. 

2.2. za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub zgłoszonych                    

w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość 

Przedmiotu Umowy określonego w § 7 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2.3. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy lub za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość Przedmiotu Umowy określonego w §7 

3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:  

3.1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 za niezrealizowaną w wyniku 

odstąpienia od przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 7 dni 

od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania wraz z notą obciążeniową.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych 

zasadach art. 471 kodeksu cywilnego.  

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosić 

będzie nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7.  

§ 9 

[Zmiana Umowy] 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w obszarze:  

1.1. Zmiany terminu realizacji zamówienia:  

a. wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku działania siły wyższej mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Przedmiotu Umowy, a także w przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian Przedmiotu Umowy opisanych w pkt 1.2. i 1.3. dla tych 
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części zamówienia (sprzętu), których zmiany te będą dotyczyć, o liczbę dni niezbędną do 

dokonania dodatkowych lub zamiennych zakupów i dostawy sprzętu;  

1.2. Zmiany zakresu zamówienia: 

1.1.2. Zmiany producenta lub modelu sprzętu (zastąpienie produktu lub rozszerzenie 

asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) w przypadku:  

a. zaprzestania wytwarzania produktu objętego Umową, w tym czasowego wstrzymania 

produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie 

wyższą niż cena produktu objętego Umową,  

b. wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego 

produktu, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego Umową,  

c. Zmiany numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, przy zachowaniu jego 

parametrów; 

1.3. Zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia związane z:  

a. koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że 

realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,  

b. wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 

Umowy w sposób określony w SWZ i złożonej ofercie, które nie były możliwe do 

przewidzenia w momencie zawarcia Umowy,  

c. zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, 

które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy,  

d. koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. wystawienia 

faktury, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i 

trybu odbioru Przedmiotu Umowy (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności 

odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad instytucji dofinansowujących lub 

zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji,  

e. zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 

Umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji 

poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy z punktu widzenia realizowanego 

zamówienia czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego, przy jednoczesnym 

obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów Przedmiotu 

Umowy i/lub skróceniu terminu realizacji; 

f. zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z 

warunkami zapytania ofertowego lub złożonej oferty; 

1.4. Zmiany porządkujące i informacyjne zmiany postanowień Umowy, w szczególności 

związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony 

Umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 

organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);  
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1.5. Zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia 

czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości 

ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy na skutek okoliczności niemożliwych 

wcześniej do przewidzenia (z zastrzeżeniem pkt 1.2 lit. a), obniżenia wynagrodzenia 

umownego w przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy i/lub terminu jego 

realizacji, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego związanych z zaistnieniem 

okoliczności uzasadniających wprowadzenie takiej modyfikacji;  

2. Zmiany, o których mowa w pkt 1.5, wymagają jedynie zgłoszenia drugiej stronie pisemnie 

lub drogę elektroniczną.  

3. Pozostałe zmiany w umowie mogą być dokonywane tylko pisemnie w formie aneksu pod 

rygorem nieważności. 

§ 10 

[Zasada poufności i ochrona danych osobowych] 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim niezwiązanych  

z realizacją Umowy, faktów i okoliczności poznanych w związku z wykonaniem Umowy 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych 

wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych. 

 

§ 11 

[Inne powody odstąpienie od Umowy] 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 12 

[Cesja wierzytelności] 

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji 

wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie, pod rygorem 

nieważności. 

§ 13 

[Postanowienia końcowe] 

1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego 

statusu prawnego, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie 

postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach 

adresu. 

2. W przypadku niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, pisma wysłane na 

adres podany w komparycji Umowy uważa się za dostarczone do adresata. 
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3. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie 

wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku 

Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym  

z prawem, postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy  

i odzwierciedlającym pierwotną intencję Stron. 

4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 

lub w związku z realizacją Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu 

porozumienia w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli  negocjacje, o których 

mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni 

od pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, spór taki Strony poddają 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Postanowienia dotyczące właściwości sądu oraz naliczania kar umownych pozostają 

skuteczne także na wypadek odstąpienia od Umowy. 

6. Do spraw nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA 

 

 

*niewłaściwe skreślić 
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