
Załącznik nr 7  
  Nr sprawy: KIE-WA.271.1.2020 
 

UMOWA – wzór  

zawarta z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 39 

 

w dniu ……………………………. w Kielcach, pomiędzy: 

Urzędem Statystycznym w Kielcach, mającym siedzibę w (25-369) Kielcach przy ul. Zygmunta 

Wróblewskiego 2, posiadającym NIP nr 6570009521 oraz REGON nr 000331599, reprezentowanym przez: 

Agnieszkę Piotrowską – Piątek – Dyrektora Urzędu, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą, 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert o treści 

następującej: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:  

       - ………………………………………. 

- ……………………………………… 

na potrzeby Urzędu Statystycznego  w Kielcach (NSP). 

2. Sposób i zakres realizacji przedmiotu umowy określa § 3. 

3. Parametry techniczne i wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu umowy są wyszczególnione 

i szczegółowo opisane w SIWZ oraz jego załącznikach, w opisie szczegółowym dot. poszczególnych 

asortymentów, stanowiących integralną część umowy. 

§ 2 

WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB ZAPŁATY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie                                      

w wysokości …………………… zł brutto, w tym podatek VAT (słownie złotych: ………………………………. 

złotych brutto 00/100):   

Cena jednostkowa - …………………………. zł brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie należności przysługujące Wykonawcy,  

w tym koszty dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Należność wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci w formie przelewu na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………….. prowadzony w Banku ………………………………………… 

5. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się złożenie przez Zamawiającego polecenia przelewu  

w banku Zamawiającego. 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać 

będą odsetki ustawowe za opóźnienie. 

7. Płatność nastąpi zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności tzw. split payment.  



Uwaga: W związku z nałożeniem przez ustawodawcę obowiązku weryfikowania przez nabywców nr 

rachunku bankowego dostawcy w tzw. „białej księdze”, informujmy że w sytuacjach gdy rachunek 

bankowy wskazany na fakturze będzie niezgodny z tym znajdującym się na białej liście podatników 

VAT, termin płatności ulegnie przedłużeniu do czasu wyjaśnienia sprawy. 

§ 3.1 

SPOSÓB I ZAKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY (sprzęt komputerowy) 

1. Termin realizacji zamówienia do ……………………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego (ul. Zygmunta  

Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce) na koszt własny. Dostawa odbędzie się w godzinach pracy Urzędu, tj. 

w dni robocze od 7.00 do 15.00. 

3. Minimum jeden dzień przed dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie 

dostawy. 

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczany towar jest zgodny z wymaganymi atestami 

jakościowymi oraz normami w zakresie oznakowań wyrobów, kompletny ze wszystkimi 

podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania. 

5. Wykonawca oświadcza ponadto, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek 

wad i uszkodzeń. 

6. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia przedmiotu umowy posiadającego wymagane dokumenty do siedziby 

Zamawiającego, 

b) dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej wraz z urządzeniem: 

 - instrukcja obsługi w języku polskim, 

- certyfikat CE (certyfikaty wymagane na mocy obowiązujących przepisów). 

7. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami § 4.1. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w cenach zgodnych z ofertą. Cena  

w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę, braki ilościowe, niekompletność i uszkodzenie 

sprzętu określonego w przedmiocie zamówienia do czasu jego odbioru przez Zamawiającego. 

10. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy poddany zostanie testom odbiorczym, które 

Zamawiający przeprowadzi w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu umowy.  

11. W przypadku wykrycia podczas prowadzonych testów wad dyskwalifikujących daną jednostkę 

sprzętu, uszkodzeń lub braków Wykonawca zobowiązany jest wymienić ją niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu 7 dni roboczych, na jednostkę sprzętu wolną od wad. Przez wadę dyskwalifikującą 

Zamawiający rozumie niespełnienie przez dostarczony sprzęt jakiegokolwiek z parametrów 

wyszczególnionych w zaproszeniu do składania ofert i ofercie lub błędy w funkcjonowaniu. 

12. Potwierdzeniem przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest podpisanie protokołu 

ilościowego/jakościowego. Protokół ilościowy będzie podpisany przez Zamawiającego w dniu 

dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby zamawiającego. Protokół jakościowy będzie podpisany  

przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia testów odbiorczych 

przedmiotu umowy. Termin ten liczony jest od dnia dostarczenia ostatniego przedmiotu umowy bez 

wad, z uwzględnieniem treści postanowienia ustępu 11.  



13. Osobą upoważnioną do odbioru ze strony Zamawiającego jest Agata Szczepanik – kierownik 

Wydziału Informatyki. 

 

§ 3.2 

SPOSÓB I ZAKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY (oprogramowanie) 

1. Termin realizacji zamówienia  do dnia ……………………………  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie do siedziby Zamawiającego (ul. Zygmunta  

Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce) na koszt własny. Dostawa odbędzie się w godzinach pracy Urzędu, 

tj. w dni robocze od 7.00 do 15.00. Wykonawca dopuszcza dostawę oprogramowania w formie 

elektronicznej (tj. możliwość udostępnienia kluczy instalacyjnych oraz instrukcji pobrań ze stron 

internetowych plików instalacyjnych oprogramowania drogą e-mail). 

3. W przypadku dostarczenia oprogramowania na nośnikach danych, minimum jeden dzień przed 

dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy. 

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy spełnia wszelkie wymogi 

dotyczące legalności oraz nadaje się do uruchomienia i użytkowania.  

5. Wykonawca oświadcza ponadto, że dostarczane oprogramowanie jest przeznaczone wyłącznie do 

użytku Zamawiającego i jest wolne od wszelkich wad prawnych.   

6. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia legalnego oprogramowania, 

b) dostarczenia oprogramowania niepochodzącego z rynku wtórnego (w tym niedostarczania 

licencji użytych ponownie z zutylizowanego sprzętu), 

c) udzielania niezbędnej pomocy podczas uruchamiania oprogramowania w przypadku, gdy 

podane klucze instalacyjne oraz zastosowanie instrukcji pobrań ze stron internetowych plików 

instalacyjnych oprogramowania nie umożliwią Zamawiającemu uruchomienia oprogramowania. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w cenach zgodnych z ofertą. Cena  

w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.  

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność braki ilościowe i niekompletność oprogramowania do czasu 

jego odbioru przez Zamawiającego. 

9. Dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie zostanie poddane testom odbiorczym, które 

Zamawiający przeprowadzi w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu umowy.  

10. W przypadku wykrycia podczas prowadzonych testów wad dyskwalifikujących dane 

oprogramowanie, w tym wad polegających na błędzie w uruchamianiu oprogramowani                                       

a, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe oprogramowanie niezwłocznie, nie później niż                              

w ciągu 7 dni roboczych, na oprogramowanie wolne od wad. Przez wadę dyskwalifikującą 

Zamawiający rozumie niespełnienie przez dostarczone oprogramowanie jakiegokolwiek                                     

z parametrów wyszczególnionych w zaproszeniu do składania ofert i ofercie lub błędy                                         

w funkcjonowaniu. 

11. Potwierdzeniem przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest podpisanie protokołu 

ilościowego/jakościowego. Protokół ilościowy będzie podpisany przez Zamawiającego w dniu 

dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby zamawiającego. Protokół jakościowy będzie podpisany  

przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia testów odbiorczych 



przedmiotu umowy. Termin ten liczony jest od dnia dostarczenia ostatniego przedmiotu umowy bez 

wad, z uwzględnieniem treści postanowienia ustępu 10.  

12. Osobą upoważnioną do odbioru ze strony Zamawiającego jest Agata Szczepanik – kierownik 

Wydziału Informatyki. 

§ 4.1 

Wymagania jakościowe/Gwarancja (sprzęt komputerowy) 

1. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy będzie: 

a) fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak  

i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych.  

b) zgodny z wymogami stawianymi przez Zamawiającego,  

c) posiadał dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu do obrotu na terytorium UE, RP lub 

inny tożsamy dokument (deklaracje zgodności CE, atesty, certyfikaty, UE, itp.). 

2. Wykonawca  udziela  gwarancji,  w czasie której w pełni zabezpiecza  funkcje techniczne i użytkowe 

przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji na 

sprzedawany sprzęt wydając mu w tym celu odpowiednie dokumenty, najpóźniej w chwili 

podpisywania protokołu odbioru dostarczonego przedmiotu umowy, w tym instrukcje obsługi, karty 

gwarancyjne. 

4. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy wynosi odpowiednio: ………………………… i rozpoczyna bieg od 

daty podpisania protokołu odbioru oddania urządzeń objętych przedmiotem umowy do eksploatacji. 

5. Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna załączona do 

wydawanego sprzętu przez Wykonawcę. W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje 

zawierające nazwę, adres i telefony Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny. 

6. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez 

Zamawiającego usterek i awarii ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru 

jakościowego/zdawczo-odbiorczego, przy czym za: 

1) awarię rozumie się niesprawność uniemożliwiającą pracę urządzenia, 

2) usterkę rozumie się niesprawność umożliwiającą pracę lecz z ograniczoną funkcjonalnością 

lub sprawnością urządzenia. 

7. Usterki i awarie, o których mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się usuwać w sposób uzgodniony   

z Zamawiającym. 

8. Zgłoszenia awarii, usterek i wad sprzętu Zamawiający dokonywał będzie w formie pisemnej, pocztą 

elektroniczną, na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. 

9. Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania awarii, usterek i wad sprzętu w godzinach pracy 

Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Zamawiającego traktowane będą jak wysłane                        

w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych/gwarancyjnych w czasie nie 

przekraczającym 48 godzin od momentu zgłoszenia. 

11. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych usterek i awarii,  

w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że: 



1) awarie i usterki sprzętu będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 7 dni (roboczych) liczonych 

od dnia następnego po dniu ich zgłoszenia,  

2) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii lub usterki sprzętu, w terminie wskazanym  

w pkt 1), Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć urządzenie zastępcze, o parametrach 

technicznych nie gorszych niż parametry urządzania wykazującego awarię lub usterkę, 

natychmiast po upływie ww. terminu, 

3) w przypadku nieusunięcia awarii lub usterki sprzętu w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wady  

w działaniu sprzętu przez Zamawiającego oraz w przypadku ponownego wystąpienia wady 

sprzętu po wykonaniu trzech napraw dotyczących tego samego elementu (zespołu), Wykonawca 

zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na nowy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt 

podlegający wymianie. 

12. Zamawiający wymaga, aby naprawy gwarancyjne zgłoszonych awarii lub usterek sprzętu dokonywane 

były na koszt własny Wykonawcy, łącznie z transportem do i z serwisu. W przypadku awarii nośników 

danych, Zamawiający ma prawo do zachowania nośnika. 

13. Usunięcie awarii lub usterki będzie każdorazowo potwierdzone protokołem wykonania naprawy. 

14. W przypadku dokonania, w odebranym protokołem odbioru, sprzęcie istotnej naprawy lub jego 

wymiany na nowy, okres gwarancji na ten sprzęt biegnie na nowo.  

15. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia 

karty gwarancyjnej (jeśli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej tłumaczeniem na język 

polski. 

16. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia awarii lub usterek w terminie 7 dni od daty 

ich zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo zlecić ich usunięcie 

podmiotowi trzeciemu, a kosztami obciążyć Wykonawcę.  

17. Gwarancja Wykonawcy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do korzystania z gwarancji 

udzielonych przez producentów lub dystrybutorów sprzętu. Warunki gwarancji Wykonawcy mają 

pierwszeństwo przed warunkami gwarancji udzielonych przez producentów lub dystrybutorów 

sprzętu w zakresie, w jakim warunki gwarancji przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę. 

18.  Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną 

odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej. 

19. Usługi gwarancyjne Wykonawca będzie świadczył przy wykorzystaniu własnych materiałów, sprzętu                    

i narzędzi. 

20.  W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca  zobowiązany jest do jego wymiany na 

nowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia tej wady. W okresie gwarancji naprawy techniczne lub 

wynikające z wad ukrytych powodują wymianę podzespołu na nowy. 

21. Okres gwarancji zostanie przedłużony o ilość dni przerwy w użytkowaniu uszkodzonego urządzenia. 

22. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzętu 

naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibę Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

§ 4.2 

 Wymagania jakościowe/Gwarancja (oprogramowanie) 

Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszej umowy będzie: 

a) nowe, kompletne o wolne od wad fizycznych i prawnych,  

b) zgodne z wymogami stawianymi przez Zamawiającego,  



c) posiadało dokumenty potwierdzające legalne dopuszczenie oprogramowania do obrotu. 

 

 

 

§ 5  

Reklamacje (sprzęt komputerowy) 

1. W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany 

będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego: 

a) elementu, 

b) urządzenia na wolny od wad  

w terminie do 7 dni od otrzymania reklamacji złożonej pisemnie. 

2. Koszty załatwienia reklamacji ponosi Wykonawca. 

3. Pisemne zawiadomienie o reklamacji, niezwłocznie po jej ujawnieniu, zostanie przesłane na adres 

Wykonawcy. 

4. Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację i nie zastosowanie się do jej wymogów w terminie 

podanym w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych 

(tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Koszty tzw. 

wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę. 

§ 6.1 

KARY UMOWNE (sprzęt komputerowy) 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących 

okolicznościach i wysokościach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 zdanie 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, nie 

więcej jednak niż 10% wartości brutto umowy,  

2) w razie nie przystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust. 1 zdanie 1 umowy,  

3) w razie opóźnień w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową 

ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 zdanie 1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia, za każde opóźnienie, 

4) w przypadku niedotrzymania warunków gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę 

równą 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 zdanie 1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia, za każde niedotrzymanie, 

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 



6. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odsetek od nieterminowego uregulowania kar 

umownych. 

 

 

§ 6.2 

KARY UMOWNE (oprogramowanie) 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 

w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących 

okolicznościach i wysokościach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 zdanie 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, nie 

więcej jednak niż 10% wartości brutto umowy,  

2) w razie nie przystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust. 1 zdanie 1 umowy,  

3) w razie opóźnień w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową 

ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 zdanie 1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia, za każde opóźnienie. 

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

    Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odsetek od nieterminowego uregulowania kar umowy. 

§ 7.1 

ROZWIĄZANIE UMOWY (sprzęt komputerowy) 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od  umowy w całości lub części do dnia 31 grudnia 2021 r.                    

w następujących przypadkach: 

a) dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z zamówieniem, 

b) stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, 

c) opóźnienia w dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnego przedmiotu umowy wynoszącego co 

najmniej 7 dni, 

d)  negatywnego rozpoznania przez Wykonawcę uzasadnionych reklamacji.  

2. W przypadku częściowych nieprawidłowości w realizacji umowy, o których umowa  w ust. 1 

Zamawiającemu przysługuje prawo częściowego jednostronnego odstąpienia od umowy  

i naliczenia kar umownych przewidzianych w § 6.1 w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. 

3. 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. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego                               

z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 7.2 

ROZWIĄZANIE UMOWY (oprogramowanie) 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od  umowy w całości lub części do dnia 31 grudnia 2021 r.                    

w następujących przypadkach: 

a. dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z zamówieniem, 

b. stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, 

c. opóźnienia w dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnego przedmiotu umowy wynoszącego co 

najmniej 7 dni, 

d. braku wymiany wadliwego oprogramowania na oprogramowanie wolne od wad w terminie   

         określonym w § 3.2 ust. 10. 

2.  W przypadku częściowych nieprawidłowości w realizacji umowy, o których umowa  w ust. 1 

Zamawiającemu przysługuje prawo częściowego jednostronnego odstąpienia od umowy  

i naliczenia kar umownych przewidzianych w § 6.2 w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. 

3.  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. 

4.   W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego                               

z tytułu wykonania części umowy. 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu 

zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do  zobowiązań 

Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

4. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

                     ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA 

 


