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BZP.272.9.2020.AB 
Załącznik nr 6a do SIWZ 

Zadanie nr 1 
Umowa nr …………………………………………. 

 
zawarta we Wrocławiu w dniu ………………………………. pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, 
REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408), reprezentowanym przez: 
 

…………………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,  
 
i 
  
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………………………………, 
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: 
 

 
 

§ 1 
Niniejsza umowa [zwana dalej Umową] została zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w 
trybie przetargu nieograniczonego. Zawarcie Umowy nie narusza art. 7, 30 i 32 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
1) Przedmiotem Umowy jest dostawa, instalacja i uruchomienie kompletnego 

radioteleskopu do obserwacji radiowych słońca i innych obiektów 
astrofizycznych [dalej: RTP] dla Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu 
Wrocławskiego w Białkowie [dalej: OEA UWr] wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie 
podstawowe i aplikacyjne osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji RTP i gwarancja. 

2) Szczegółowy spis wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych 
i właściwości użytkowych RTP zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia [dalej: OPZ] 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [dalej: SIWZ], stanowiącym Załącznik nr 
1 do niniejszej Umowy. 

3) Wykonawca zapewnia, że Przedmiot Umowy będzie wykonany z materiałów, które nie 
będą w fazie wycofywania z produkcji, ani nie będzie planów takiego wycofywania z 
produkcji i obrotu. 

4) Wykonawca dostarczy RTP dla OEA UWr spełniający wymagania Zamawiającego 
względem jego parametrów technicznych i właściwości użytkowych zawartych w OPZ. 

5) Wykonawca dostarczy RTP dla OEA UWr zgodny z jego ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 
do niniejszej Umowy, kompletny i zawierający wszystkie składniki sprzętowe 
i programowe, w tym podzespoły, elementy, materiały, oprogramowanie, licencje, 
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podręczniki i inne składniki sprzętowe i programowe niezbędne do uruchomienia 
i eksploatacji RTP w OEA UWr.  

6) W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy kompletne 
oprogramowanie, bazy danych i wszelkie inne składniki systemu informatycznego RTP, 
niezbędne dla jego poprawnego działania oraz zapewni Zamawiającemu niewyłączną, 
bezterminową licencję na korzystanie z oprogramowania i innych składników systemu 
informatycznego w zakresie niezbędnym dla eksploatacji RTP w OEA UWr. Wykonawca 
dostarczy oprogramowanie, bazy danych i wszelkie inne składniki systemu 
informatycznego RTP w wersjach najnowszych w dniu podpisania Umowy oraz będzie je 
bezpłatnie aktualizował przez okres obowiązywania gwarancji. 

7) Wykonawca dostarczy składniki systemu informatycznego RTP dla OEA UWr nie 
obciążone roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, nie naruszające czyichkolwiek 
praw autorskich, praw własności intelektualnej czy też dóbr osobistych. 

8) Wykonawca przeprowadzi program szkolenia pięciu osób wskazanych przez 
Zamawiającego w zakresie obsługi RTP dla OEA UWr, który będzie obejmował wszystkie 
istotne elementy standardowej eksploatacji RTP, w tym: prowadzenie obserwacji, 
kalibrację zgromadzonych danych obserwacyjnych, ich opracowanie i archiwizację. Czas 
trwania i zakres merytoryczny szkolenia będzie wystarczający dla nabycia niezbędnych 
kompetencji przez szkolone osoby. 

9) Wykonawca dostarczy wszystkie składniki sprzętowe RTP fabrycznie nowe, wolne od wad 
fizycznych i prawnych oraz nie będące przedmiotem praw osób trzecich. Wykonawca ma 
prawo uruchomić dostarczane składniki sprzętowe RTP przed dostawą w swojej siedzibie 
w celu realizacji procesu wykonania Przedmiotu Umowy.   

10) Dostarczone składniki RTP dla OEA UWr będą spełniać normy prawne (w tym normy 
dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, przeciwporażeniowego i ochrony środowiska) 
obowiązujące na terenie Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej (będą posiadały 
wymagane certyfikaty CE lub równoważne). 

11) Wykonawca dostarczy RTP do siedziby OEA UWr w Białkowie, obsługiwanego przez 
Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, na własny koszt i ryzyko, i tam 
dokona montażu RTP w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

12) Wykonawca ubezpieczy RTP do dnia (włącznie) protokolarnego przekazania go 
Zamawiającemu. 

13) Karta gwarancyjna będzie przygotowana w języku polskim. Instrukcje obsługi i wszystkie 
inne dokumenty odbiorowe będą także w języku polskim. Jeżeli instrukcje obsługi i 
wszystkie inne dokumenty odbiorowe będą napisane w języku innym niż polski, 
Wykonawca dołączy tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

14) 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.  

15) 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. 

 
§ 3 

WYNAGRODZENIE 
1) Strony Umowy ustalają wynagrodzenie umowne za RTP dla OEA UWr określony w § 2 

ust. 1. w wysokości:   
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netto    - ………………… zł  
podatek VAT (….%)           -   …………………….zł  
kwoty brutto   - ……………….. zł  
(słownie brutto: …………………………………………………………………………….)  

2) Cena brutto wskazana w § 3 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania, dostawy, 
instalacji i uruchomienia RTP, koszt szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego 
w zakresie eksploatacji RTP, koszt licencji na oprogramowanie i bazy danych, koszt 
udzielenia gwarancji, koszt ubezpieczenia RTP do dnia (włącznie) protokolarnego 
przekazania go Zamawiającemu a także wszelkie inne koszty nie wymienione explicite.  

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowany Przedmiot Umowy – 
określony w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy- w wysokości ………………… zł brutto w ciągu 
30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 
Załącznikiem do faktury będzie podpisany przez Strony Protokół Zdawczo-Odbiorczy. 
Zapłata nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze. 

4) O ile Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, Wykonawca oświadcza, że rachunek 
bankowy ujawniony na fakturach będzie zgodny z rachunkiem bankowym ujętym w 
wykazie podatników VAT zgodnie z regułami prawnymi obowiązującymi w kraju rejestracji 
działalności Wykonawcy. 

5) Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury na zapłatę końcową jest podpisany przez 
obie strony Umowy Protokół Zdawczo-Odbiorczy, potwierdzający prawidłową realizację 
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę i zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. 

6) Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 nie podlega waloryzacji ani zmianom. 
7) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu wystawienia faktury oryginał 

certyfikatu rezydencji podatkowej wystawiony w roku, w którym dokonywana będzie 
płatność. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu obowiązkowi, Zamawiający 
pomniejszy wartość wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy o odpowiednią kwotę 
podatku, zgodnie z wymogami polskiego prawa podatkowego. 

 

 
§ 4 

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 
1) Dostawa Przedmiotu Umowy, montaż i uruchomienie nastąpi w ciągu 150 dni od dnia 

zawarcia Umowy. Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się datę 
podpisania przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, zatwierdzonego przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Data podpisania Protokołu Zdawczo-
Odbiorczego będzie datą przekazania RTP Zamawiającemu, datą przeniesienia prawa 
własności do RTP na Zamawiającego oraz datą rozpoczęcia okresu ochrony gwarancyjnej 
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

2) Działka Zamawiającego, na której ma zostać zamontowany RTP, jest obecnie objęta 
procesem projektowania infrastruktury na potrzeby montażu RTP. W związku z 
powyższym dostawa RTP będzie możliwa dopiero, gdy roboty budowlane osiągną stan 
umożliwiający jego bezpieczne zamontowanie i uruchomienie z zastrzeżeniem postanowień 
zawartych w § 4, ust. 2 i ust. 8 Umowy. 

3) W ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu, po 
dokonaniu wizji lokalnej w miejscu przyszłego montażu RTP, listę wymogów technicznych 
koniecznych do spełnienia przez Zamawiającego, warunkujących dostawę, instalację i 
uruchomienie RTP dla OEA UWr oraz harmonogram szkoleń pięciu osób wskazanych 
przez Zamawiającego w zakresie obsługi RTP dla OEA UWr. Szkolenie zostanie 
zakończone nie później niż w dniu przekazania RTP przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
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4) Teren montażu składników RTP dla OEA UWr zostanie udostępniony Wykonawcy przez 
Zamawiającego nie później niż 120 dni od dnia zawarcia Umowy, z zachowaniem 
zastrzeżenia wskazanego z § 4, ust. 2 i ust. 8 Umowy.  

5) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy RTP do OEA UWr 
co najmniej 14 dni przed dostawą. Wykonawca ustali z Zamawiającym harmonogram 
montażu. 

6) Uruchomiony RTP dla OEA UWr zostanie udostępniony przez Wykonawcę do testów 
prowadzonych przez Zamawiającego pod nadzorem i w asyście Wykonawcy co najmniej na 
trzy dni przed dniem podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. Zamawiający zbada 
zgodność RTP ze szczegółowym spisem wymaganych parametrów technicznych i 
właściwości użytkowych RTP zawartych w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 
Umowy. 

7) W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zgodności RTP dla OEA UWr ze 
szczegółowym spisem wymaganych parametrów technicznych i właściwości użytkowych 
RTP zawartych w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, Zamawiający 
niezwłocznie na piśmie poinformuje Wykonawcę o gotowości do podpisania Protokołu 
Zdawczo-Odbiorczego. 

8) W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Zamawiającego teren montażu 
składników RTP dla OEA UWr nie będzie mógł być udostępniony Wykonawcy od dnia 
określonego w  § 4, ust. 4 Umowy, wtedy:   
a) nie później niż 100 dni od dnia zawarcia Umowy Zamawiający pisemnie powiadomi 

Wykonawcę o braku możliwości udostępnienia terenu pod montaż RTP w terminie 
ustalonym w § 4, ust. 4 Umowy i wskaże nowy termin udostępnienia terenu w OEA 
UWr, przypadający nie później niż 180 dni od dnia zawarcia Umowy;  

b) nie później niż 120 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca pisemnie powiadomi 
Zamawiającego o nowym terminie rozpoczęcia dostaw składników RTP dla OEA UWr, 
jednak nie wcześniejszym niż wskazany przez Zamawiającego nowym możliwym 
terminie przekazania terenu montażu, oraz powiadomi o nowym terminie przekazania 
RTP Zamawiającemu. 

 

 
§ 5 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
1) Protokół zdawczo-odbiorczy będzie zawierał:  

 Kartę Gwarancyjną zawierającą wszystkie informacje, o których mowa w §6 
niniejszej Umowy;  

 daty rozpoczęcia instalacji oraz uruchomienia RTP dla OEA UWr, oraz datę 
pozytywnego zakończenia testów RTP przez Zamawiającego; 

 spis z natury składników sprzętowych RTP, w tym nazwy ich producentów i numery 
fabryczne; 

 spis z natury składników programowych RTP (oprogramowania, baz danych etc.), w 
tym ich producentów i numery seryjne oraz numery licencji na użytkowanie w OEA 
UWr; 

 spis z natury instrukcji obsługi oraz podręczników składników RTP dla OEA UWr; 
 spis z natury atestów, certyfikatów, etc. składników RTP dla OEA UWr; 
 spis z natury dokumentów określających zasady świadczenia usług w okresie 

gwarancyjnym (kart gwarancyjnych) składników RTP dla OEA UWr; 
 spis z natury instrukcji wykonywania czynności serwisowych koniecznych podczas 

eksploatacji RTP dla OEA UWr; 
 dane kontaktowe Wykonawcy (tel., fax, e-mail, inne) do zgłaszania wad i usterek; 
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 dane kontaktowe Wykonawcy do świadczenia na bieżąco zdalnych konsultacji 
telefonicznych w godzinach pracy OEA UWr lub za pomocą komunikacji 
elektronicznej w zakresie eksploatacji RTP i użytkowania oprogramowania RTP; 

 potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia podstawowego i aplikacyjnego osób 
wskazanych przez Zamawiającego; 

 potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w 
zakresie wykonywania czynności serwisowych przez Zamawiającego podczas 
eksploatacji RTP dla OEA UWr; 

 potwierdzenie poprawnego na dzień odbioru działania RTP dla OEA UWr; 
 listę osób przeszkolonych w zakresie eksploatacji RTP oraz listę przeprowadzonych 

modułów szkoleń; 
 inne postanowienia i uwagi. 

2) W przypadku odmowy dokonania odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego z 
powodu wad RTP lub niezgodności RTP ze szczegółowym spisem wymaganych 
parametrów technicznych i właściwości użytkowych RTP zawartych w OPZ, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy:  
a) protokół odbioru nie zostanie sporządzony;  
b) Zamawiający przekażę Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń; 
c) Wykonawca na piśmie wskaże nowy termin udostępnienia Zamawiającemu RTP do 
testów, przypadający nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przekazania przez 
Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia ze wskazaniem zastrzeżeń. 

 

 
 

§ 6 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1) Odbiór Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z 
tytułu rękojmi oraz gwarancji jakości. 

2) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na RTP dla OEA UWr, będący 
Przedmiotem Umowy, na okres ….. miesięcy. Gwarancja obejmuje: 
a) naprawę lub wymianę niesprawnych składników RTP (z wyłączeniem zużywalnych 

materiałów eksploatacyjnych);   
b) obligatoryjną wymianę na nowy i pozbawiony wad składnika RTP (z wyłączeniem 

zużywalnych materiałów eksploatacyjnych), który po raz trzeci uległ awarii w okresie 
ochrony gwarancyjnej; 

c) wszelkie koszty usunięcia usterek, w tym dostawy części i urządzeń, pracę i dojazd 
serwisu. 

3) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe 
z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili dokonania odbioru przez 
Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu 
terminu obowiązywania gwarancji. 

4) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu Protokołu 
Zdawczo-Odbiorczego Przedmiotu Umowy. 

5) Strony ustalają, że na zgłoszenie gwarancyjne dokonane przez Zamawiającego w formie i 
na dane kontaktowe ustalone w Karcie Gwarancyjnej Wykonawca zareaguje w ciągu 12 
godzin. Jako reakcję uznaje się kontakt telefoniczny lub kontakt w ustalonej formie 
komunikacji elektronicznej. 

6) W okresie gwarancji awarie RTP skutkujące niemożliwością wykonywania obserwacji będą 
usuwane przez Wykonawcę w czasie nie dłuższym niż .... godziny od momentu zgłoszenia 
awarii, lub też, jeżeli naprawa nie będzie mogła być z przyczyn technicznych w tym 
terminie dokonana, w ciągu .... godzin od momentu zgłoszenia awarii Wykonawca 
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zainstaluje w RTP identyczny funkcjonalnie sprawny składnik zastępczy na czas naprawy. 
W takim przypadku lub w innych szczególnych przypadkach termin naprawy może być 
wydłużony za obopólnym pisemnym porozumieniem stron Umowy. 

7) Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł wykonać naprawy gwarancyjnej w OEA UWr, to na 
swój koszt i ryzyko odbierze serwisowany sprzęt z OEA UWr oraz po naprawie dostarczy 
go do OEA UWr.  

8) W okresie gwarancji usunięcie drobnych awarii powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 
10 dni od momentu zgłoszenia awarii. 

9) Awarie zgłaszane będą przez Zamawiającego przy użyciu poczty elektronicznej na adres 
podany w Karcie Gwarancyjnej, którą Wykonawca załączy do Protokołu Zdawczo-
Odbiorczego. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia awarii potwierdzi 
przyjęcie zgłoszenia przy użyciu poczty elektronicznej na adres nadania zgłoszenia. 

10) W przypadku braku możliwości zgłoszenia awarii przez Zamawiającego z powodu leżącego 
po stronie Wykonawcy, za moment zgłoszenia przyjmuje się moment pierwszej próby 
zgłoszenia. 

11) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni nielimitowane, bezpłatne wsparcie techniczne i 
możliwość konsultacji poprzez telefon, komunikator internetowy i pocztę elektroniczną.  

12) Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy. 
13) W przypadku naprawienia przez Wykonawcę istotnych wad bezpieczeństwa lub wad 

funkcjonalności oprogramowania dostarczonego w ramach RTP, poprawione wersje 
oprogramowania zostaną zainstalowane bezpłatnie przez Wykonawcę w RTP. 

14) W przypadku gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu naprawy, Zamawiającemu będzie 
przysługiwać kara umowna w wysokości określonej w § 8.  

15) Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do usunięcia wad nie dopełni obowiązku usunięcia wad w 
drodze naprawy w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do 
usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę, zachowując przy tym wszystkie uprawnienia przysługujące mu na podstawie 
Umowy. 

16) Utrata uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego nastąpi w wyniku nieprawidłowej 
obsługi RTP oraz przeprowadzania naprawy RTP przez osoby nieuprawnione z 
wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 15. 

17) Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez firmę wymienioną w Karcie Gwarancyjnej. 
  

 
 

§ 7 
ZMIANY DO UMOWY 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp zmiany niniejszej Umowy będą dopuszczone w 
przypadku, gdy: 
1) nie później niż 100 dni od dnia zawarcia Umowy Zamawiający uzna, że stan terenu 

montażu przeznaczonego na montaż RTP nie pozwala jego bezpieczny montaż. W takim 
wypadku możliwe będzie przesunięcie terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres 
potrzebny do zakończenia koniecznych do wykonania robót budowlanych, lecz nie później 
niż do 210 dni od dnia zawarcia Umowy. Zmiana musi być dokonana w drodze aneksu w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2) wpłynie umotywowany wniosek Wykonawcy związany z brakiem możliwości realizowania 
Przedmiotu Umowy. Niemożność realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana musi być 
okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności, gdy są one 
następstwem siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją takie nadzwyczajne 
okoliczności, jak m.in. klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan epidemii, stan wojenny, 
nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizację Przedmiotu 
Umowy. W takim wypadku dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania określonego w § 
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4 ust. 1 Umowy o okres, w którym Wykonawca nie mógł realizować Przedmiotu Umowy i 
nie ponosi z tego tytułu winy. Zmiana musi być dokonana w drodze aneksu w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 
 

§ 8 
KARY UMOWNE 

1) Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji Umowy, Zamawiający będzie miał 
prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto Umowy za każdy dzień 
opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni w wysokości 1% za każdy 
dzień. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać 
Umowę lub odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2) W przypadku konieczności wymiany sprzętu wadliwego na wolny od wad, Zamawiający 
będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 1% wartości brutto Umowy za każdy 
dzień opóźnienia od wyznaczonej daty wymiany. 

3) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu 0,2% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 
30 dni Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

4) Za opóźnienie w reakcji na zgłoszenie usterki w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu 0,2 % wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia liczony 
od upływu terminu wyznaczonego na reakcję na zgłoszenie. 

5) Za brak możliwości nawiązania połączenia ze wsparciem technicznym, o którym mowa  w 
§ 6, ust. 11 Umowy, przez  okres dłuższy niż 30 minut od pierwszej próby- 500 zł za 
każde udokumentowane zdarzenie.  

6) W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od Umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz rozwiązania lub odstąpienia Wykonawcy 
od Umowy z powodów okoliczności za które nie odpowiada Zamawiający, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto Umowy. 

7) W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, 
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach ustawowych. 

8) Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar. 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności 
Wykonawcy za zrealizowanie Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem przepisów Kodeksu 
cywilnego. 

 

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1) Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na rzecz 

osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
2) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności 

gospodarczej, o postępowaniu likwidacyjnym lub restrukturyzacyjnym oraz zmianie 
sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację Umowy, jak 
też o zmianie adresu siedziby firmy, pod rygorem skutków prawnych zaniechania oraz pod 
rygorem uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni podany przez 
Wykonawcę adres. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania Umowy, 
rękojmi i gwarancji oraz nie zakończonych rozliczeń wynikających z Umowy. 

3) Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i będą wiążące dopiero po 
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ich zatwierdzeniu przez obie strony Umowy pod rygorem nieważności. 
4) Integralną część Umowy stanowią załączniki:  

a) Załącznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

b) Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy.  
5) Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
6) W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych. 
7) Spory mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień Umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu miejscowo sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
8) Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
9) Umowa zostaje zawarta w dniu podpisania jej przez Wykonawcę. 

 
 
 
 
  Zamawiający:          Wykonawca: 
  
 
 
podpis…………........................    podpis ................................... 
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