UMOWA NR: ………………………………
(zwana dalej „umową”)

zawarta w dniu ………………………… 2019 r. w Warszawie pomiędzy:
Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, ul.
Kolska 12, 01-045 Warszawa, NIP 5210417157, Regon: 010464542, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000012938, zwaną dalej Zamawiającym lub NASK PIB, reprezentowaną przez:
▪

…………………… - Dyrektor NASK

a
…………………………………………… z siedzibą w ……………………………….., ul. …………………………………, ..-…
…………………………………….…, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
……………………, o kapitale zakładowym w wysokości ………………………………….… NIP: ………………………………, REGON:
………………………..…………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
▪

……………………

W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. „………………………………………………”, znak:
ZZ………..…………..., na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1843, dalej również: PZP), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa do biura NASK PIB we wskazanej lokalizacji w Warszawie: ul. Stawki 40
(3, 4 piętro), 01-040 Warszawa lub ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, foteli biurowych w łącznej liczbie 200
sztuk i na warunkach opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do Umowy (dalej: fotele lub przedmiot
umowy). Fotele będą w całości zgodne z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu umowy (w tym specyfikacja techniczna) są określone
w Załączniku nr 1 do umowy (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe, kwalifikacje, zasoby, uprawnienia,
umiejętności, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania umowy. Wykonawca zobowiązuje się
wykonać przedmiot umowy w terminie, z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego
charakteru powierzonych zadań i profesjonalnej działalności Wykonawcy w zakresie objętym
przedmiotem umowy, doświadczenia, wiedzy i wysokiej jakości prac, odpowiadającej najlepszym
standardom rynkowym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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4. Wykonawca oświadcza, że dostarczenie przedmiotu umowy i umożliwienie korzystania z niego przez
Zamawiającego i podmioty, którym Zamawiający je udostępni, nie narusza praw osób trzecich oraz że nie
istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób
trzecich w związku z korzystaniem z przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zapewnia, że dostarczone przez niego fotele będą fabrycznie nowe i nieużywane, w pełni
zgodne z Ofertą Wykonawcy oraz wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do
używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz że będą one spełniały wszelkie normy i wymogi
przepisów prawa.
6. Przedmiot umowy objęty będzie co najmniej 24-miesięczną gwarancją na warunkach określonych w
umowie
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach Umowy podwykonawcy,
w zakresie określonym w Ofercie (stanowiącej załącznik nr 2 do umowy) oraz podwykonawcom, których
firmy określono w Ofercie, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
8. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie oraz rozszerzyć
podwykonawstwa o podwykonawców innych niż ci, których firmy wskazano w Ofercie, bez pisemnej zgody
Zamawiającego pod rygorem nieważności.
9. Za działania i zaniechania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania
własne.
10. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 7 oraz 8 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie
prawo natychmiastowego odstąpienia od całości lub części umowy, niezależnie od prawa odmowy
wypłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zamawiajacy może skorzystać z prawa odstąpienia od
umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o ww. naruszeniu.
11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1. ustawy PZP, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
12. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia w części powierzanej.

1.

2.

§2
Termin i zasady realizacji zamówienia
Realizacja całości przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie 40 dni (kalendarzowych) od dnia
zawarcia umowy, przy czym przedmiot dostawy zostanie dostarczony w trzech partiach w sposób
określony w punkcie 2 poniżej.
Dostawa foteli w terminie wskazanym w Ofercie Wykonawcy jest podzielona na 3 partie w następujący
sposób:
a) Zamówienie (partia) nr 1: 70 (słownie: siedemdziesiąt) foteli dostarczone na adres: Stawki 40 (3, 4
piętro), 01-040 Warszawa;
b) Zamówienie (partia) nr 2: 100 (słownie: sto) foteli dostarczone na adres: Stawki 40 (3, 4 piętro), 01040 Warszawa;
c) Zamówienie (partia) nr 3: 30 (słownie: trzydzieści) foteli dostarczone na adres: ul. Kolska 12, 01-045
Warszawa.
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

1.

Zamawiający nie będzie wystawiał Wykonawcy osobnego zamówienia na poszczególne partie przedmiotu
umowy. Wykonanie i dostawa jest dokonywana na podstawie samych postanowień umowy (w
szczególności ust. 2 powyżej) na warunkach określonych w umowie i załącznikach do umowy.
Odbiór każdej z partii foteli odbędzie się na podstawie podpisanego (zatwierdzonego) przez obie Strony
protokołu odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad ilościowych lub jakościowych dostarczonych foteli
dołączonego do Umowy, Zamawiający ma prawo odmowy odbioru foteli, a na Wykonawcy ciąży
obowiązek dostarczenia foteli wolnych od wad w terminie 5 dni roboczych od dnia skorzystania przez
Zamawiającego z prawa odmowy odbioru przedmiotu Umowy, bądź też odstąpi od umowy w ww.
zakresie. W przypadku gdy Protokół nr 4 zawiera zastrzeżenia, a następnie Zamawiający wyznaczył
Wykonawcy dodatkowy termin 2 dni roboczych do uwzględnienia tych zastrzeżeń i Wykonawca uwzględnił
te zastrzeżenia poprzez dostarczenie w dodatkowym terminie 7 dni roboczych właściwej liczby foteli lub
usunięcie innych wad, Strony podpiszą dodatkowy protokół bez uwag odnoszący się do części uprzednio
niedostarczonej lub zawierającej wady jakościowe. Wyznaczenie Wykonawcy terminu dodatkowego nie
powoduje zaprzestania naliczania przez Zamawiającego kar umownych określonych w §5 ust. 1 pkt 1.
W odniesieniu do wszystkich foteli Wykonawca zapewni także ich rozładunek, montaż i dostarczenie do
miejsca realizacji umowy (adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, 3,4 piętro lub ul. Kolska 12, 01-045
Warszawa), a także sposób transportu oraz opakowanie foteli, które będą zapewniać ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniami, zniszczeniem, ubytkiem, całościową lub częściową utratą, a także ich wydanie
osobie upoważnionej, na warunkach wskazanych w umowie i załącznikach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego opakowania foteli oraz szkody
powstałe w trakcie ich transportu lub rozładunku.
Zamawiający ma prawo do kontroli i oceny realizacji umowy na każdym jej etapie.
Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do
oceny, że umowa, w całości lub w części, nie zostanie wykonana w umówionym zakresie lub terminie,
niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o takim niebezpieczeństwie, wskazując jego przyczynę
i prawdopodobny czas opóźnienia. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu kar
umownych.
Podstawą do zapłacenia faktury są podpisane obustronnie Protokoły Odbioru Jakościowego i Ilościowego
bez zastrzeżeń.
§3
Wynagrodzenie, zasady płatności
Całkowite wynagrodzenie maksymalne za należyte wykonanie przedmiotu umowy wynosi łącznie:
……………… zł netto (słownie: ……………… 00/100), powiększone o należny podatek VAT w kwocie ………………
zł (słownie: ……………… 00/100 ), co stanowi łącznie kwotę brutto ……………… zł (słownie: ………………
00/100). Wynagrodzenie za poszczególne partie zamówień wyniesie:
a) za Zamówienie nr 1 (70 sztuk foteli): ……………… netto (słownie: ……………… 00/100) powiększone
o należny podatek VAT w kwocie ……………… zł (słownie: ……………… 00/100), co stanowi łącznie
kwotę brutto ……………… (słownie: ……………… 00/100),
b) za Zamówienie nr 2 (100 sztuk foteli): ……………… netto (słownie: ……………… 00/100) powiększone
o należny podatek VAT w kwocie ……………… zł (słownie: ……………… 00/100), co stanowi łącznie
kwotę brutto ……………… (słownie: ……………… 00/100),
c) za Zamówienie nr 3 (30 sztuk foteli): ……………… netto (słownie: ……………… 00/100) powiększone
o należny podatek VAT w kwocie ……………… zł (słownie: ……………… 00/100), co stanowi łącznie
kwotę brutto ……………… (słownie: ……………… 00/100),
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Cenę jednostkową fotela określa Załącznik nr 2 do umowy (Oferta Wykonawcy).
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy,
w szczególności koszty wykonania przedmiotu umowy, koszty transportu, ubezpieczenia, rozładunku
i wniesienia przedmiotu umowy przez Wykonawcę do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.
Wynagrodzenie określone w ust. 1, jest ostateczne i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
związane z umową.
Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za poszczególną partię foteli stanowić będzie podpisany
przez Zamawiającego protokół odbioru poszczególnej partii w takim zakresie, w jakim nie zawiera on
zastrzeżeń dotyczących wad ilościowych lub jakościowych. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty
Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego wyłącznie z należycie wykonanej części przedmiotu umowy.
W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy całości foteli lub część foteli posiadać będzie wady
jakościowe, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wyłącznie części należycie wykonanej, natomiast
co części niewykonanej Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej określonej
w §5 ust. 1 pkt 3 umowy lub też może wyznaczyć Wykonawcy termin dodatkowy na dostarczenie
pozostałej części przedmiotu umowy lub usunięcie innych wad oraz naliczyć w takim przypadku
Wykonawcy karę za zwłokę określoną w §5 ust. 1 pkt 1 umowy.
Zapłata należności wynikających z faktury nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy
Wykonawcy: ……………………………………………………………………………. w terminie 21 dni od dnia doręczenia
faktury Zamawiającemu.
Terminem płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,
Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
przesłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (platforma), pod adresem
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy. Adresem dla
doręczenia Zamawiającemu faktury w formie innej niż faktura elektroniczna przesłana za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania jest: NASK, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa lub adres e-mail:
faktury.zakupu@nask.pl.

§4
Gwarancja
Wykonawca udziela gwarancji dla foteli, w zakresie wad związanych z ich wykonaniem na okres co
najmniej 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru co do poszczególnej partii foteli.
Reklamacje mogą być zgłaszane przez Zamawiającego na adres e-mail:………………….
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady uniemożliwiającej lub utrudniającej prawidłowe
użytkowanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 14 dni od otrzymania
reklamacji, do wymiany wadliwego przedmiotu na nowy, wolny od wad.
W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z odbiorem lub przewozem foteli od Zamawiającego i do
Zamawiającego, a także koszty wymiany foteli na wolne od wad pokrywa Wykonawca.
Na wszystkie fotele objęte przedmiotem umowy, wymienione w wyniku obowiązków gwaranta, okres
gwarancji biegnie na nowo od daty przyjęcia przez Zamawiającego dostarczonych mu foteli wolnych od
wad.
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6. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
7. Dla foteli dopuszcza się także zapewnienie świadczeń gwarancyjnych przez podmiot trzeci, w tym
producenta foteli, w zakresie w jakim warunki gwarancji udzielonej przez producenta lub inny podmiot
będą nie mniej korzystne niż warunki określone w niniejszym paragrafie. W wypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego, że warunki takie są mniej korzystne, Wykonawca zapewni wykonanie gwarancji zgodnie
z zapisami niniejszego paragrafu. W sytuacji zapewnienia świadczeń gwarancyjnych przez podmiot trzeci,
Wykonawca zapewnia przekazanie odpowiedniego dokumentu gwarancyjnego nie później niż wraz z
dostarczeniem foteli.

1.

2.

3.
4.

§5
Kary umowne
Strony zastrzegają kary umowne w następujących przypadkach:
1) w przypadku zwłoki w dostarczeniu w terminie wskazanym odpowiednio w §2 ust. 2 lit. a-c właściwej
liczby foteli lub w przypadku wad jakościowych foteli - w wysokości 3% wartości wynagrodzenia brutto
części niedostarczonej lub objętej wadami (obliczonej na podstawie ceny jednostkowej przemnożonej
przez liczbę foteli niedostarczonych lub posiadających wady), za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia
takiego terminu,
2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wymianie foteli na wolne od wad w stosunku do terminu
określonego w § 4 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za
każdy dzień opóźnienia,
3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości z powodów za które odpowiada
Wykonawca (z powodu niedostarczenia przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy) Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3
ust.1 W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w części z powodów za które
odpowiada Wykonawca (z powodu niedostarczenia części przedmiotu umowy lub dostarczenia części
przedmiotu umowy z wadami) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50%
wynagrodzenia brutto za część niedostarczoną lub objętą wadami (obliczoną na podstawie ceny
jednostkowej), w takim przypadku wynagrodzenie należy się Wykonawcy wyłącznie w zakresie części
przedmiotu umowy należycie wykonanej (w części potwierdzonej protokołem odbioru bez zastrzeżeń),
4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności o którym mowa w
§8 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
wskazanego w §3 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia.
Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania noty obciążeniowej. W
przypadku natomiast gdy możliwe jest potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
Zamawiający wystawi wcześniej Wykonawcy notę obciążeniową z 7-dniowym terminem zapłaty i jest
uprawniony do potrącenia kar umownych po bezskutecznym upływie tego terminu.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne.
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy
w sytuacji gdy Wykonawca nie dostarczy całości lub części przedmiotu umowy (przez co rozumie się
również sytuację w której Wykonawca dostarczył co prawda fotele we właściwej liczbie, jednak są one
objęte wadami jakościowymi) w terminie określonym w §2 ust. 2 lit. a-c umowy nie - Zamawiający
może wykonać prawo odstąpienia w ciągu 15 dni roboczych od dnia niedostarczenia przedmiotu
umowy w całości lub w części .
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5. Zamawiający może również odstąpić 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 – odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. Oświadczenie Strony o odstąpieniu od umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem.
7. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 4 powyżej wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę
kary umownej za odstąpienie.
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się
do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych obowiązków wynikających z umowy
do dnia odstąpienia od umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod względem możliwości ich
zaakceptowania i odbioru przez Zamawiającego. W wypadku nie przystąpienia Wykonawcy do
sporządzenia protokołu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie miał prawo sporządzić
jednostronny protokół odbioru.
§6
Komunikacja Stron

1. Strony będą przekazywać sobie korespondencję w formie:
1) pisemnej za pośrednictwem poczty, kurierów;
2) e-mailem;
3) osobistego dostarczenia za potwierdzeniem odbioru.
2. Osobami upoważnionymi do kierowania realizacją i współpracą przy wykonywaniu umowy, w
szczególności podejmowania czynności, o których mowa w § 2 i 3, w tym podpisania protokołów
odbioru, są:
ze strony Wykonawcy: ………………………
1) telefon – ………………………
2) e-mail - ………………………
ze strony Zamawiającego: …………………….
1) telefon: ……………………..
2) e-mail: ………………………

3. Zmiana przedstawiciela każdej ze stron, o którym mowa w ust. 2, w trakcie wykonywania umowy nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga zmiany umowy w formie odrębnych aneksów. Zmiana ta wymaga
dla swej skuteczności poinformowania drugiej Strony o zmianie w formie pisemnej.
§7
Siła wyższa
1. Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako siła wyższa. Przez
„Siłę wyższą” rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których żadna ze Stron nie
mogła przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy.
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2. W przypadku zaistnienia Siły wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 3 dni
(kalendarzowych) - powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
3. Jeżeli Siła wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 20 dni (kalendarzowych) lub dłużej, Strony
mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych
zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.
4. Okres występowania następstw Siły wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji
określonych w umowie.
5. Jeśli na skutek wystąpienia Siły wyższej niemożliwa będzie realizacja którejś z dostaw określonych w § 2
umowy, rozliczeniu i wynagrodzeniu podlegają tylko dostawy zrealizowane. Związana z nimi część
dokumentacji musi zostać przekazana Zamawiającemu w formie określonej w umowie. W przypadku
wykonania jedynie części dostawy, wynagrodzenie zostanie zapłacone w takim procencie, w jakim
zrealizowano przedmiot umowy. Wyniki wyliczeń wskazane zostaną w protokole przygotowanym w
formie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

§8
Informacje Poufne
Z zastrzeżeniem ustępu 5, Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, jakie Strony powzięły lub powezmą zwłaszcza wszelkie informacje
techniczne, technologiczne lub handlowe, będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę, w
szczególności Strony oświadczają że zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkich dokumentów,
opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie w tym
także informacji przekazywanych lub udostępnianych w ramach bezpośrednich, roboczych kontaktów
przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą dotyczących umowy. Strony umowy będą związane klauzulą
poufności bezterminowo. Ujawnienie informacji przez drugą Stronę wymaga każdorazowej akceptacji
właściciela informacji.
Odbiorca informacji będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych informacji
w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z ważnego nakazu sądowego lub polecenia
urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim
przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych odbiorca będzie zobowiązany
do natychmiastowego poinformowania właściciela.
Odbiorca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji, o których mowa powyżej,
także w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji poufnych odbiorca będzie
zobowiązany do natychmiastowego poinformowania właściciela.
Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zachowania w poufności wszystkich informacji
związanych z realizacją niniejszego zamówienia, obowiązuje od momentu nawiązania pierwszego
kontaktu pomiędzy Stronami.
Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1, nie obejmuje informacji powszechnie znanych oraz informacji,
których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
W zakresie, w jakim Wykonawca będzie, na potrzeby realizacji Zadania, przetwarzał dane osobowe,
zobowiązuje się on do dokonywania ich przetwarzania w sposób zgodny z aktualnymi przepisami prawa
regulującymi ochronę danych osobowych, a w szczególności uprzedzi Zamawiającego w wypadku
zaistnienia konieczności zawarcia stosownej umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w tym
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
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1.
2.

3.

4.

5.

§9
Zmiany umowy
Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, stanowiącej Załącznik nr 2
do umowy. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Załącznika nr 2 do umowy możliwa jest
w przypadkach, w zakresie i na warunkach określonych poniżej.
Przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy (rozumianej jako poszczególna dostawa):
1) gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie Siły wyższej określonej w §8 umowy,
która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
2) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej
staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć,
3) gdy konieczne okaże się przedłużenie terminu dostawy, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie
Zamawiającego.
- nie dłużej jednak niż o 30 dni w ww. przypadkach.
Możliwa jest zmiana umowy:
1) w przypadku zmian obowiązujących w przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian
w umowie,
2) w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, a niepozwalających na
realizację umowy zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz postanowieniami
umowy
- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy
przedmiotu zamówienia, termin wykonania przedmiotu zamówienia, sposób realizacji przedmiotu
zamówienia.
3) w razie złożenia wniosku o upadłość albo likwidację Wykonawcy,
4) w przypadku istotnych problemów finansowych , ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy,
uzasadniających ryzyko, że jego produkt/ usługi lub elementy świadczenia mogą nie zostać należycie
wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości,
- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy
przedmiotu zamówienia, cena Umowy netto/ brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia,
sposób realizacji przedmiotu zamówienia.
5) gdy wynikną 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,
6) zmiany zakresu przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcom,
7) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy
Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną, w tym instytucjami nadzorującymi Zamawiającego, które
mają bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy,
8) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ustawy PZP,
Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób o których mowa w §6 umowy.

§10
Postanowienia końcowe
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1. Spory powstałe w związku z zawarciem lub realizacją umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu przez
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny.
Wszelkie uzupełnienia i zmiany w treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy pisemnego
aneksu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w
tym kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowa nie stanowi podstawy przeniesienia praw, ani udzielenia Wykonawcy licencji na korzystanie z
logotypów, ani innych przekazanych Wykonawcy przedmiotów podlegających ochronie prawnej, w tym
prawno-autorskiej. Wykonawca może korzystać z nich wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla
należytego wykonania umowy.
Pisma przesłane na adresy Stron określone w komparycji umowy uważa się za skutecznie doręczone
chyba, że Strony poinformują się pismem poleconym o zmianie adresu.
Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Wzór protokołu ilościowego odbioru;
4) Wzór protokołu jakościowego odbioru
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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