
BDG-WAD.2720.115.2020                                                                                 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 

WZÓR UMOWY dla Części 1 
UMOWA NR ……/…….. 

 
zawarta w dniu ………..w Bydgoszczy pomiędzy: 
………………………………………………………………………………………………………. 
NIP: ………………………….., REGON: …………………………………, 
reprezentowanym przez: 
………………………………….. –  ………………………………………. 
zwanym dalej „Zamawiającym”,  
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP: …………………………………., REGON: ……………………………………, 
reprezentowaną przez: 
………………………………….. –  ………………………………………. 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 
 
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 
4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), zawarto umowę 
o następującej treści: 
 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę licencji oprogramowania biurowego do 
siedziby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.  
 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest dostawę licencji oprogramowania Pakiet Microsoft Office 2019 Standard w ilości  

45 szt. 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik stanowiący integralną część niniejszej umowy: 

1) Załącznik nr 1 – kopia Formularza oferty Wykonawcy, 
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy odpowiada wszystkim cechom określonym  

w Zapytaniu ofertowym. 
4. Dostarczone licencje będące przedmiotem umowy muszą być nowe i nieużywane, nigdy nie aktywowane przed 

dniem dostarczenia. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do 

obrotu licencji oprogramowania oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie bezterminowo 
upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku z oprogramowania, na które zostały mu udzielone 
licencje na komputerach posiadanych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, w liczbie odpowiadającej ilości 
zakupionych licencji. 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez Wykonawcę licencje oprogramowania, pochodzą z legalnych 
źródeł oraz zostaną dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia 
legalności ich pochodzenia (np.: oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z 
instrukcją aktywacji, itp.), jeśli jest to niezbędne dla nabycia przez Zamawiającego praw do tego 
oprogramowania lub jego uruchomienia. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne do realizacji niniejszej 
umowy. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 do siedziby 
Zamawiającego, tj. Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, 
w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostarczenia przedmiotu umowy z co najmniej dwudniowym 
wyprzedzeniem, podając proponowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy. 

3. Dostawa zostanie zrealizowana w dzień powszedni, co do zasady w godzinach od 8:00 do 14:00, jednakże za 
zgodą stron pora dostawy może podlegać modyfikacji. Zmiana pory dostawy nie wymaga aneksowania umowy. 

4. Przez dostarczenie przedmiotu umowy rozumie się transport, rozładunek, wniesienie przedmiotu umowy do 
pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego – na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. W przypadku licencji dostarczanych w formie elektronicznej, zostaną przesłane na adres email wskazany przez 
osobę odpowiedzialną za wykonanie umowy po stronie Zamawiającego. 
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6. Odbioru przedmiotu umowy dokonają osoby upoważnione przez Zamawiającego spisując wraz  
z przedstawicielami Wykonawcy stosowny Protokół. 

7. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy Strony stwierdzą wady bądź braki, Wykonawca zobowiązany jest do 
nieodpłatnego usunięcia wad bądź uzupełnienia braków w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie 
Strony. W takim przypadku, terminem odbioru dostawy, upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury 
jest dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad wskazany w protokole sporządzonym przez Strony po 
usunięciu braków i wad. 

8. Wyznaczenie nowego terminu, o którym mowa w ust. 7 nie wyłącza naliczenia kary umownej, o której mowa w 
§ 6 ust. 1 umowy. 

9. W ramach procedur odbioru Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane 
z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są 
oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do 
przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie 
i materiały do niego dołączone są oryginalne.  

10. Do czasu dostarczenia przedmiotu umowy, ryzyko związane z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą 
przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

11. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu umowy, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego 
uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca spełnienia świadczenia. 

 
§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonym w § 2 ust. 1 Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie 
określone w Formularzu oferty, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w wysokości: 
…………… zł brutto (słownie: ……………………………….. zł ……./100) 

2. Za przedmiot umowy Wykonawca wystawi fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. 
Split payment. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompletną i ostateczną cenę, uwzględniającą wszystkie 
przewidywane koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności: zysk Wykonawcy, 
wszelkie upusty, podatki (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty), 
przeniesienie własności nośnika, jeżeli jest wymagane w celu zainstalowania oprogramowania,  
a także pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (w tym koszty załadunku, 
transportu, rozładunku jak i wniesienia do siedziby Zamawiającego), a także na warunkach, formie i w zakresie 
określonym w Zapytaniu ofertowym, bez których realizacja przedmiotu zamówienia nie byłaby możliwa. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 Zamawiający z zapłaci w terminie do 21 dni, na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej, do siedziby Zamawiającego, fakturach 
(rachunku) po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony 
Protokołem. 

 
§ 5 

1. Zamawiający w ramach otrzymanych bezterminowych licencji będzie uprawniony do nieodpłatnego 
pobierania, instalowania i użytkowania na polach eksploatacji oprogramowania, poprawek i aktualizacji 
wydanych przez producenta oprogramowania. 

2. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby 
wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw na dobrach 
niematerialnych, a w szczególności autorskich praw majątkowych lub osobistych, patentów, praw 
ochronnych, praw z rejestracji, w odniesieniu do przedmiotu umowy w zakresie zamówienia. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach 
i wysokościach: 

1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 1%  wartości brutto niedostarczonego 
przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 10 % tego wynagrodzenia. 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

4) za opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od 
dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad, nie więcej niż 10 % tego wynagrodzenia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu zamówienia,  
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 
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3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez konieczności 
uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy. Kary umowne będą potrącane po doręczeniu Wykonawcy noty 
obciążeniowej. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda 
przekracza wysokość kar umownych. 

 
§ 7 

1. 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. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku niedotrzymania terminu realizacji 
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w terminie do 15 dni od daty upływu terminu wykonania 
przedmiotu umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. 

4. W razie odstąpienia od Umowy, Strony Umowy dokonują zgodnie z postanowieniami Umowy, odpowiedniego 
rozliczenia należycie zrealizowanych przez Wykonawcę dostaw oraz ewentualnych należności z tytułu kar 
umownych, odszkodowań, o których mowa w § 6. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania jakichkolwiek informacji przekazanych przez 
Zamawiającego w celach innych niż wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku  
z wykonywaniem przedmiotu Umowy w trakcie obowiązywania, jak również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
Umowy. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 odnosi się do wszelkich informacji, niezależnie od tego czy Wykonawca 
otrzymał je bezpośrednio od Zamawiającego, czy też za pośrednictwem osób trzecich, za wyjątkiem informacji 
powszechnie znanych oraz informacji do udostępnienia, których Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie 
sądu, prokuratury lub innych uprawnionych organów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

 
§ 9 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienie praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego uprzedniej, pisemnej zgody. 

2. Cesja dokonana bez zgody, o której mowa w ust. 1 nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie 
warunków Umowy. 

 
§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy  
Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

 
§ 11 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów 
powstałych między nimi albo między Zamawiającym a podwykonawcami, a wynikających z Umowy lub 
pozostających w pośrednim lub bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośredniej negocjacji. 

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Dostawca nie są w stanie 
polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może oddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego 
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 12 

Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 14 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

 
WYKONAWCA: 



  

 
4 

 

 
Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – kopia Formularza oferty Wykonawcy. 
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WZÓR UMOWY dla Części 2 
UMOWA NR ……/…….. 

 
zawarta w dniu ………..w Bydgoszczy pomiędzy: 
………………………………………………………………………………………………………. 
NIP: ………………………….., REGON: …………………………………, 
reprezentowanym przez: 
………………………………….. –  ………………………………………. 
zwanym dalej „Zamawiającym”,  
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP: …………………………………., REGON: ……………………………………, 
reprezentowaną przez: 
………………………………….. –  ………………………………………. 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 
 
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 
4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), zawarto umowę 
o następującej treści: 
 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę licencji oprogramowania antywirusowego do 
siedziby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.  
 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest dostawę licencji oprogramowania Symantec Endpoint Protection w ilości 200 szt. 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik stanowiący integralną część niniejszej umowy: 

1) Załącznik nr 1 – kopia Formularza oferty Wykonawcy, 
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy odpowiada wszystkim cechom określonym  

w Zapytaniu ofertowym. 
4. Dostarczone licencje będące przedmiotem umowy muszą być nowe i nieużywane, nigdy nie aktywowane przed 

dniem dostarczenia. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do 

obrotu licencji oprogramowania oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie bezterminowo 
upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku z oprogramowania, na które zostały mu udzielone 
licencje na komputerach posiadanych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, w liczbie odpowiadającej ilości 
zakupionych licencji. 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez Wykonawcę licencje oprogramowania, pochodzą z legalnych 
źródeł oraz zostaną dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia 
legalności ich pochodzenia (np.: oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z 
instrukcją aktywacji, itp.), jeśli jest to niezbędne dla nabycia przez Zamawiającego praw do tego 
oprogramowania lub jego uruchomienia. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne do realizacji niniejszej 
umowy. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 do siedziby 
Zamawiającego, tj. Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, 
w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostarczenia przedmiotu umowy z co najmniej dwudniowym 
wyprzedzeniem, podając proponowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy. 

3. Dostawa zostanie zrealizowana w dzień powszedni, co do zasady w godzinach od 8:00 do 14:00, jednakże za 
zgodą stron pora dostawy może podlegać modyfikacji. Zmiana pory dostawy nie wymaga aneksowania umowy. 

4. Przez dostarczenie przedmiotu umowy rozumie się transport, rozładunek, wniesienie przedmiotu umowy do 
pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego – na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. W przypadku licencji dostarczanych w formie elektronicznej, zostaną przesłane na adres email wskazany przez 
osobę odpowiedzialną za wykonanie umowy po stronie Zamawiającego. 

6. Odbioru przedmiotu umowy dokonają osoby upoważnione przez Zamawiającego spisując wraz  
z przedstawicielami Wykonawcy stosowny Protokół. 

7. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy Strony stwierdzą wady bądź braki, Wykonawca zobowiązany jest do 
nieodpłatnego usunięcia wad bądź uzupełnienia braków w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie 
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Strony. W takim przypadku, terminem odbioru dostawy, upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury 
jest dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad wskazany w protokole sporządzonym przez Strony po 
usunięciu braków i wad. 

8. Wyznaczenie nowego terminu, o którym mowa w ust. 7 nie wyłącza naliczenia kary umownej, o której mowa w 
§ 6 ust. 1 umowy. 

9. W ramach procedur odbioru Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane 
z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są 
oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do 
przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie 
i materiały do niego dołączone są oryginalne.  

10. Do czasu dostarczenia przedmiotu umowy, ryzyko związane z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą 
przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

11. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu umowy, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego 
uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca spełnienia świadczenia. 

 
§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonym w § 2 ust. 1 Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie 
określone w Formularzu oferty, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w wysokości: 
…………… zł brutto (słownie: ……………………………….. zł ……./100) 

2. Za przedmiot umowy Wykonawca wystawi fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. 
Split payment. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompletną i ostateczną cenę, uwzględniającą wszystkie 
przewidywane koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności: zysk Wykonawcy, 
wszelkie upusty, podatki (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty), 
przeniesienie własności nośnika, jeżeli jest wymagane w celu zainstalowania oprogramowania,  
a także pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (w tym koszty załadunku, 
transportu, rozładunku jak i wniesienia do siedziby Zamawiającego), a także na warunkach, formie i w zakresie 
określonym w Zapytaniu ofertowym, bez których realizacja przedmiotu zamówienia nie byłaby możliwa. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 Zamawiający z zapłaci w terminie do 21 dni, na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej, do siedziby Zamawiającego, fakturach 
(rachunku) po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony 
Protokołem. 

 
§ 5 

1. Zamawiający w ramach zamówienia otrzyma oprogramowanie w najnowszej dostępnej wersji wraz  
z bezterminowymi licencjami oraz trzyletnim wsparciem producenta, pozwalającym na pobieranie aktualnych 
baz sygnatur wirusów, instalację nowych wersji oprogramowania, poprawek bezpieczeństwa i korzystanie z 
pomocy technicznej 

2. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby 
wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw na dobrach 
niematerialnych, a w szczególności autorskich praw majątkowych lub osobistych, patentów, praw 
ochronnych, praw z rejestracji, w odniesieniu do przedmiotu umowy w zakresie zamówienia. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach 
i wysokościach: 

1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 1%  wartości brutto niedostarczonego 
przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 10 % tego wynagrodzenia. 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

4) za opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od 
dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad, nie więcej niż 10 % tego wynagrodzenia.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu zamówienia,  
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez konieczności 
uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy. Kary umowne będą potrącane po doręczeniu Wykonawcy noty 
obciążeniowej. 
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4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda 
przekracza wysokość kar umownych. 

 
§ 7 

1. 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. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku niedotrzymania terminu realizacji 
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w terminie do 15 dni od daty upływu terminu wykonania 
przedmiotu umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. 

4. W razie odstąpienia od Umowy, Strony Umowy dokonują zgodnie z postanowieniami Umowy, odpowiedniego 
rozliczenia należycie zrealizowanych przez Wykonawcę dostaw oraz ewentualnych należności z tytułu kar 
umownych, odszkodowań, o których mowa w § 6. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania jakichkolwiek informacji przekazanych przez 
Zamawiającego w celach innych niż wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku  
z wykonywaniem przedmiotu Umowy w trakcie obowiązywania, jak również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
Umowy. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 odnosi się do wszelkich informacji, niezależnie od tego czy Wykonawca 
otrzymał je bezpośrednio od Zamawiającego, czy też za pośrednictwem osób trzecich, za wyjątkiem informacji 
powszechnie znanych oraz informacji do udostępnienia, których Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie 
sądu, prokuratury lub innych uprawnionych organów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

 
§ 9 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienie praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego uprzedniej, pisemnej zgody. 

2. Cesja dokonana bez zgody, o której mowa w ust. 1 nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie 
warunków Umowy. 

 
§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy  
Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

 
§ 11 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów 
powstałych między nimi albo między Zamawiającym a podwykonawcami, a wynikających z Umowy lub 
pozostających w pośrednim lub bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośredniej negocjacji. 

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Dostawca nie są w stanie 
polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może oddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego 
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 12 

Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 14 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

 
 

WYKONAWCA: 
 
Załączniki: 
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1) Załącznik nr 1 – kopia Formularza oferty Wykonawcy. 


