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Umowa nr 

WFA.___.00__.2020.U.JK 

WZÓR UMOWY  

 

Zawarta dnia ………………………………………………. 2020 roku we Wrocławiu pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Fizyki i Astronomii z siedzibą we 50-137 

Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 

000001301 

(VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

Prof. dra hab. Antoniego Ciszewskiego - Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

zwanym dalej "Zamawiającym" 

a 

…………………………………………………………………….. 

zwanym dalej "Wykonawcą" 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 

poz.1843). 

2. Zawarcie umowy nie narusza art. 7, 30 i 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą 

ustaleniom przyjętym w niniejszej umowie. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy, zwanym dalej „Zamówieniem”, jest dostawa sprzętu 

komputerowego do Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu 

Wrocławskiego w Białkowie. Całość zamówienia szczegółowo określa Szczegółowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia Nr WFA.272.1.2020.JK stanowiący Załącznik nr 3 do 

Umowy. 

2. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach projektu „Rewitalizacja zespołu 

pałacowego i obserwatorium astronomicznego w Białkowie wraz z zagospodarowaniem 

terenu na Ośrodek Edukacji Astronomicznej”, na podstawie umowy nr RPDS.06.03.01-

02-0048/17-00, który otrzymał dofinansowanie w ramach: Osi Priorytetowej nr 6 

„Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów”, Poddziałania nr 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów– konkursy 

horyzontalne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020. 
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3. Ośrodek Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie (OEA UWr)  

znajduje się we wsi Białków, gmina Wińsko, powiat Wołowski, województwo 

Dolnośląskie, Polska. Adres pocztowy: 56-160 Wińsko, Białków 9a.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie w zakresie zgodnym ze 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy 

oraz Ofertą Wykonawcy z dnia ……….………...2020 r., która stanowi Załącznik nr 4 do 

Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że Sprzęt dostarczony Zamawiającemu będzie spełniał 

wszystkie wymagania Zamawiającego wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy, w tym: 

będzie fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i 

prawnych oraz nie jest i nie będzie przedmiotem praw osób trzecich. Urządzenia są 

kompletne ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do 

uruchomienia. 

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wszystkie obowiązujące normy 

prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 

 

§ 3 

Wartość umowy 

1 Za realizację zamówienia Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy w 

wysokości: 

………………………………………….…… zł netto +VAT 23 % ……………………………………………. zł, 

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

2. W cenie urządzeń zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym: 

koszty dostawy i ubezpieczenia, wniesienia, montażu i uruchomienia w siedzibie 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie jego roszczenia wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonywania Zamówienia. 

4. Zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji umowy pociąga za 

sobą zmianę wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 bez konieczności zmiany 

niniejszej umowy. 

5. Ustalona w § 3 ust. 1 kwota netto nie podlega zmianie. 

6. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy. 

 

§ 4 

Warunki realizacji umowy i termin dostawy 

1. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakość i termin dostawy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z kryteriami  

i parametrami technicznymi przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia 

określonym w formularzu ofertowym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego tj. pod adres ……………………………………………………………………………….,  

na własny koszt i ryzyko do dnia ……………………………………………. . 
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4. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia: 

- instrukcję obsługi przedmiotu umowy 

- dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (kartę 

gwarancyjną). 

- Wykonawca w Dniu Odbioru wyda Zamawiającemu certyfikat licencji na 

Oprogramowanie. 

5. Oprogramowanie powinno posiadać licencje bezterminową, którą licencjodawca może 

wypowiedzieć minimum na 5 lat naprzód, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 

6. Wykonawca zapewnia, że dostarczy oprogramowanie wraz ze wszelkimi 

wymaganymi tytułami prawnymi umożliwiającymi Zamawiającemu korzystanie z 

oprogramowania. Wykonawca oświadcza także, że oprogramowanie nie będzie naruszać 

przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani 

też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, 

praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe. W 

ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca –w przypadku 

dostarczenia oprogramowania na nośnikach instalacyjnych - przenosi na Zamawiającego 

prawo własności do egzemplarzy nośników danych, na których utrwalone jest 

Oprogramowanie. 

7. Wykonawca gwarantuje zadeklarowaną jakość dostarczonego sprzętu i jego 

niezawodność eksploatacyjną. 

8. Wykonawca nie zobowiązuje Zamawiającego do przechowywania oryginalnych 

opakowań. 

W razie potrzeby transportu Wykonawca sam zabezpiecza reklamowany sprzęt. 

9. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 

W imieniu Zamawiającego: …………………………………………………… 

W imieniu Wykonawcy: ………………………………………………………. 

10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 9, następuje poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy w rozumieniu §14. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze specyfikacją zamówienia i uznaje 

ją za prawidłową i wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotowego zamówienia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) dokonanie wizji lokalnej - jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia - w miejscu 

wskazanym przez bezpośredniego odbiorcę przedmiotu umowy, oraz jeżeli to konieczne 

określenie na piśmie wymogów do spełnienia przez Zamawiającego warunkujących jego 

dostawę. 

b) zapewnienia takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie 

dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca 

dostawy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostarczenia Sprzętu z co najmniej 

trzydniowym wyprzedzeniem, podając datę dostarczenia Sprzętu oraz jego specyfikację.  

 



  Postępowanie nr WFA.272.1.2020.JK 
Umowa nr WFA.___.00__.2020.U.JK 

 
Projekt pn.: "Rewitalizacja Zespołu pałacowego i Obserwatorium astronomicznego w Białkowie wraz z 

zagospodarowaniem terenu na Centrum Edukacji Astronomicznej” współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

 

4. W terminie 2 dni od zaproponowanej przez Wykonawcę daty dostarczenia Sprzętu, 

Strony przystąpią do jego odbioru i podpisania protokołu odbioru ilościowego Sprzętu, 

potwierdzającego przekazanie Sprzętu Zamawiającemu. 

5. Wszelkie zastrzeżenia wobec Sprzętu Zamawiający zgłosi Wykonawcy w protokole 

wskazanym w ust. 4, jeżeli stwierdzi, że Sprzęt nie odpowiada warunkom uzgodnionym 

przez Strony, wskazanym w szczególności w Załączniku nr 3 do Umowy. 

6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy 

stosowny termin nie dłuższy jednak niż 3 dni, w celu usunięcia stwierdzonych 

protokołem nieprawidłowości w realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się usunąć 

nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego 

wynagrodzenia z tego tytułu. 

7. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie 

zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania sprawności dostarczonego przedmiotu 

umowy w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 3 dni roboczych od daty jego 

zainstalowania. Na tej podstawie dokona odbioru jakościowego sprzętu 

wyszczególnionego w protokole odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 4 i podpisania 

protokołu odbioru jakościowego Sprzętu. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawności i jakości dostarczonego 

Sprzętu Zamawiający wyszczególnia to w protokole odbioru jakościowego Sprzętu i 

pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin na dostarczenie nowego, sprawnego Sprzętu, 

nie dłuższy jednak niż 3 dni. Wykonawca zobowiązuje się w tym terminie dostarczyć 

nowy, sprawny Sprzęt bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

3. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umownych związanych z dostarczeniem 

sprzętu uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru jakościowego 

bez zastrzeżeń. W dniu podpisania protokołu odbioru jakościowego prawo własności 

przechodzi na Zamawiającego. 

 

§ 7 

Gwarancja i serwis 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres …………….. miesięcy. Gwarancja nie może być 

krótsza niż gwarancja producenta. 

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość i parametry techniczne 

dostarczonego Sprzętu i Oprogramowania zgodne ze specyfikacją techniczną. 

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z 

przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez 

Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w 

ciągu terminu obowiązywania gwarancji.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania – w okresie ……………..miesięcy od dnia 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Sprzętu bez zastrzeżeń – 
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następujących Usług Gwarancyjnych: 

1) napraw uszkodzeń Sprzętu spowodowanych wadami technicznymi, 

technologicznymi i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nie regenerowanych, 

nieużywanych części i podzespołów; 

2) testowania poprawności pracy Sprzętu po wykonaniu naprawy; 

3) telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących Sprzętu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Usług Gwarancyjnych wg. poniższych 

zasad: 

1) usługi Gwarancyjne u Zamawiającego będą świadczone w miejscu użytkowania 

Sprzętu, jeśli jednak naprawa Sprzętu w tym miejscu okaże się niemożliwa, Wykonawca 

może wykonać naprawę w innym miejscu , wówczas Wykonawca na swój koszt odbierze, 

a po wykonanej usłudze dostarczy do siedziby Zamawiającego serwisowany sprzęt. 

2) usługi Gwarancyjne będą świadczone w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8 do 16; 

3) usługi Gwarancyjne będą świadczone na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez 

Zamawiającego; 

4) zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach od 8 do 

16; 

5) zgłoszenia będą dokonywane przez Zamawiającego mailowo lub przy pomocy 

dedykowanego do tego celu systemu Wykonawcy; 

6) obsługa zgłoszeń będzie się odbywać w języku polskim; 

7) czas reakcji serwisu gwarancyjnego wyniesie 24 godziny od dnia zgłoszenia; 

8) maksymalny czas na usunięcie uszkodzenia Sprzętu wynosi 3 dni od dnia zgłoszenia. 

6. W zakres Usług Gwarancyjnych wchodzi również dojazd i praca osób wykonujących 

czynności serwisowe w imieniu Wykonawcy. 

7. Każda osoba wykonująca w imieniu Wykonawcy Usługi Gwarancyjne będzie posiadała 

dokument tożsamości i pisemne upoważnienie wystawione przez Wykonawcę oraz 

będzie zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych Zamawiającego w 

miejscu, w którym znajduje się sprzęt. 

8. Wykonawca będzie wykonywał Usługi Gwarancyjne przy wykorzystaniu własnych 

materiałów, sprzętu i narzędzi. 

9. W przypadku awarii dysku twardego, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, 

wolny od wad. Uszkodzony dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. 

10. Z zastrzeżeniem ust.9 części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach 

Usług Gwarancyjnych stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich 

bezpośredniego odbioru od Zamawiającego i utylizacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

11. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia karty gwarancyjnej wymienianych części lub podzespołów (jeżeli ich 

producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej tłumaczeniem na język polski. 

12. W przypadku niemożności dotrzymania terminu naprawy, o którym mowa w ust.5 pkt. 

8 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnym staraniem i na swój koszt do 

siedziby Zamawiającego urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż Sprzęt, 

który podlega naprawie, na cały okres naprawy Sprzętu. 
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13. W przypadku konieczności dokonania czwartej naprawy gwarancyjnej Sprzętu, 

Zamawiający ma prawo żądać wymiany wadliwego sprzętu na nowy. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie 

14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania. Gwarancja nowego sprzętu obowiązuje od 

dnia potwierdzenia odbioru jakościowego według zasad zapisanych w umowie. 

14. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Sprzętu wygasają z upływem 3 

lat od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru jakościowego Sprzętu 

bez zastrzeżeń. 

15. Korzystanie przez Zamawiającego z Usług Gwarancyjnych nie wyłącza uprawnień 

Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów Sprzętu. 

16. Warunki gwarancji zapisane w umowie uważa się za dokument gwarancji. 

 

§ 8 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Zamówienia podwykonawcom tylko w zakresie 

określonym w Ofercie. 

2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może rozwiązać Umowę lub 

od niej odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie 

Zamówienia Wykonawca odpowiada jak za własne. 

 

§ 9 

Warunki płatności 

1. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura oraz protokół odbioru 

jakościowy i protokół odbioru ilościowy Sprzętu bez zastrzeżeń, podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Należność płatna będzie przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty otrzymania 

faktury, wystawionej po zrealizowaniu zamówienia i sporządzeniu protokołów odbioru 

bez zastrzeżeń, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

3. Jako dzień zapłaty Wynagrodzenia Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu  

z rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która 

będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego 

zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe  

(Dz. U. 2019 poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. (zgodnie  

z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie). 

5. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w 

ust. 4 jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019 poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek 

VAT to: 

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje 

się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 9 ust. 2 umowy. 
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2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 

(np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 

stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

płatności                  w systemie podzielonej płatności tzw. split payment. 

6. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty wystąpi do Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie 

preferencyjnej „0” stawki VAT. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy wyłonionego w toku 

postępowania. Do czasu potwierdzenia „0” stawki VAT przez MNiSW za dostarczony 

sprzęt Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury z należnym podatkiem VAT. 

Po uzyskaniu zgody przez Ministerstwo zostanie wystawiona korekta faktury. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kwoty wynikającej z korekty w terminie 

21 dni wystawienia korekty. 

 

§ 10 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do 

wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, 

że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach 

zwykłego użytku z wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz z przedmiotem 

zamówienia. 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. W razie rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Wykonawca, lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20 % kwoty brutto Wynagrodzenia.  

2. W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu Sprzętu, Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 

licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3, a jeżeli opóźnienie będzie 

trwało dłużej niż 14 dni, kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto Wynagrodzenia 

za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do kary umownej 

określonej w ust. 1. 

3. Za każdy przypadek niedostarczenia Zamawiającemu urządzenia zastępczego, o którym 

mowa w § 7 ust. 12 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  

0,1 % kwoty brutto Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 
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4. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi oraz opóźnienie w wymianie sprzętu wadliwego na wolny od wad 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wartości brutto 

umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu na usunięcie wad lub 

dostarczenie sprzętu zastępczego. 

5. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie mają charakter kumulatywny  

i podlegają sumowaniu. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.  

6. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie 

Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek 

ustawowych. 

7. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia należnych mu naliczonych kar umownych 

na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, 

aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia 

roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota 

obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy Prawa zamówień publicznych. 

2. W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nie rozwiązanych 

na drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne w Polsce, właściwe 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 13 

Wykonawca do czasu nie zakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy w tym 

w okresie gwarancji i rękojmi, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie 

prawnej formy prowadzonej działalności gospodarczej , zmianie adresu firmy / zmianie 

adresu właściciela firmy o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego lub 

upadłościowego oraz innych okolicznościach mających wpływ na sytuację ekonomiczną 

Wykonawcy pod rygorem skutków prawnych zaniechania, w tym uznania za doręczoną 

korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

 

§ 14 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, oraz 

określa warunki tych zmian: 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany producenta i modelu dostarczanego Sprzętu 

na wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że oferowany Sprzęt będzie takiej samej lub 
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lepszej jakości i wydajności oraz w tej samej cenie, a Wykonawca uzasadni konieczność 

dokonania takiej zmiany. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

4. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 15 

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1: Odpis z właściwego rejestru dotyczący Wykonawcy; 

2) Załącznik nr 2: Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Umowy); 

3) Załącznik nr 3: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Nr WFA.272.1.2020.JK 

4) Załącznik nr 4: Oferta Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 
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Umowę sporządziła: mgr Justyna Kulik 


