
 

  

 
 
 
 
 

Znak sprawy: OLS-WAD.271.1.2020 
 

  
 
 Załącznik nr … 
do SIWZ 

UMOWA nr …… (wzór) 
 
zawarta w Olsztynie w dniu  ……. roku w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) pomiędzy: 
URZĘDEM STATYSTYCZNYM w OLSZTYNIE, 10-555 Olsztyn, ul. Tadeusza Kościuszki 78/82, REGON: 000331659, NIP: 739-
020-72-08, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Dyrektora  Marka Morze 
a 
……………………………….            
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracy zdalnej dla 

Urzędu Statystycznego w Olsztynie. 
2. Przedmiot umowy musi spełniać co najmniej minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
3. Przedmioty objęte umową muszą zostać dostarczone jako fabrycznie nowe, nieużywane, oryginalne, wolne 

od wad, kompletne, sprawne technicznie, pochodzące z rynku pierwotnego, objęte gwarancją producenta 
obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych, firmowych 
opakowaniach, posiadać dokumenty potwierdzające legalne dopuszczenie oprogramowania do obrotu, 
zgodne ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

4. Strony zobowiązują się do podejmowania wszelkich niezbędnych działań zapewniających sprawne, 
terminowe i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 

5. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się także do udzielenia Zamawiającemu niezbędnej 
pomocy podczas uruchamiania oprogramowania w przypadku, gdy podane klucze instalacyjne oraz 
zastosowanie instrukcji pobrań ze stron internetowych plików instalacyjnych oprogramowania nie 
umożliwiają Zamawiającemu uruchomienia oprogramowania. 

6. Wykonawca oświadcza, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i 
przekaże go Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

7. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni tygodnia od 
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

 

§ 2 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy …. dni od dnia zawarcia umowy. 



 

  

 
 
 
 
 

2. Dostawa zrealizowana będzie w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.00. Wykonawca dostarczy 
przedmiot umowy na własny koszt i odpowiedzialność, jednorazowo do siedziby Zamawiającego. Przez 
określenie jednorazowo rozumie się jedną dostawę zgodnego jakościowo i ilościowo z wymogami 
zamówienia przedmiotu umowy. Dostawa obejmuje też koszt załadunku i rozładunku przedmiotu umowy 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

3. Przedmiot umowy musi być zapakowany w sposób uniemożliwiający zniszczenie, uszkodzenie czy 
zabrudzenie podczas dostawy. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
kompletną dokumentację użytkownika w języku polskim. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej na 2 dni 
robocze przed jej realizacją. 

5. Zamawiający zastrzega, że data dostawy nie jest jednoznaczna z terminem odbioru przedmiotu umowy. 
6. Odbiór przedmiotu umowy następuje wyłącznie w przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego 

należytego wykonania umowy w całości i spełnienia wszystkich wymaganych w opisie przedmiotu 
zamówienia cech i funkcjonalności przedmiotu umowy. Dowodem dokonania odbioru przedmiotu 
umowy jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez zastrzeżeń. Protokół odbioru, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie zawierał w szczególności: datę i miejsce dostawy oraz 
datę i miejsce odbioru przedmiotu umowy, opis realizowanego przedmiotu umowy, ilość i wartość 
realizowanego przedmiotu umowy, oświadczenie o braku lub istnieniu wad dostarczonego przedmiotu 
umowy. 

7. Za termin odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się datę odbioru całego i kompletnego przedmiotu 
umowy, potwierdzoną przez Zamawiającego i Wykonawcę w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 6.  

8. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy po wcześniejszym przeprowadzeniu testów zgodności 
dostarczonego przedmiotu umowy z minimalnymi wymaganiami opisanymi w opisie przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy wyłącznie w przypadku, gdy testy 
zgodności będą pozytywne.  

9. Przez testy zgodności rozumie się zaprezentowanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych w opisie 
przedmiotu zamówienia funkcjonalności i cech przedmiotów objętych umową. W ramach 
przeprowadzanych testów Zamawiający zastrzega sobie także prawo do 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. W przypadku wykazania w trakcie testów niespełnienia wszystkich wymaganych w opisie przedmiotu 
zamówienia cech i funkcjonalności, a także braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy 
Zamawiający uprawniony będzie odmówić odbioru przedmiotu umowy. Po zakończeniu testu, w ramach 
którego zostałyby stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiający przekaże na piśmie 
przedstawicielowi Wykonawcy obecnemu podczas testu, a w przypadku jego nieobecności drogą 
elektroniczną na adres e-mail, o którym mowa w § 8 umowy, wykaz wad przedmiotu umowy do usunięcia. 
Wysłanie wykazu wad na adres e-mail Wykonawcy jest tożsamy w skutkach z doręczeniem takiego wykazu 
na piśmie.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust.10 Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia przedmiotu 
umowy zgodnego z wymaganiami Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Powyższy obowiązek Wykonawcy pozostaje bez wpływu na uprawnienie Zamawiającego do naliczenia kar 
umownych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy. 

12. W sytuacji niewykonania obowiązku określonego w ust. 11, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy z tego tytułu kary umownej, o 
której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, a Wykonawca zobligowany jest do niezwłocznego odbioru 
od Zamawiającego przedmiotu umowy na swój koszt.  

13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności parametrów technicznych i użytkowych, 
wad fizycznych lub jakościowych stwierdzonych przy odbiorze w dostarczonym przedmiocie umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się do jego niezwłocznej wymiany na nowy.  



 

  

 
 
 
 
 

14. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do jednoosobowego podpisania protokołu odbioru, 
niezależnie od osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego, jest: ……………………………..lub 
…………………………… 

15. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość 
realizacji umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

16. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw osób trzecich, 
w tym ich autorskich praw majątkowych i przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie wolnym 
od obciążeń prawami osób trzecich. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, 
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 
intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

18. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający w ramach udzielonych licencji będzie uprawniony do 
nieodpłatnego pobierania, instalowania i użytkowania oprogramowania, poprawek i aktualizacji 
wydanych przez producenta oprogramowania. 

 
§ 3 

1. Całkowite wynagrodzenie  Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 
……………….. zł brutto (słownie: ……………………………..) w tym należny podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest niezmienne i zawiera w sobie wszystkie koszty i 
wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności  koszty transportu, 
ubezpieczenia na czas transportu, dostawy, wniesienia przedmiotu umowy do wskazanych pomieszczeń 
Zamawiającego oraz zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy.  

3. Ceny jednostkowe brutto określone w załączniku nr 2 do umowy są stałe, nie podlegają zmianie i 
zawierają w sobie wszystkie koszty i wydatki związane z realizacją umowy.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury/rachunku w terminie 21 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu, na rachunek 
bankowy Wykonawcy o numerze …………………………………………… po wykonaniu i uznaniu przez 
Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli 
przed jego upływem zostanie wydana dyspozycja obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Faktura/rachunek winna zawierać następujące dane: Nabywca/Odbiorca: Urząd Statystyczny w Olsztynie, 
ul. Tadeusza Kościuszki 78/82, 10-555 Olsztyn, NIP: 739-020-72-08. 

6. W przypadku, gdy dane wymienione na fakturze/rachunku nie będą zgodne z danymi, określonymi w ust. 
5 lub faktura/rachunek w inny sposób będzie błędna, Zamawiający odmówi przyjęcia faktury/rachunku, 
a termin zapłaty wynagrodzenia określony w ust.4 nie będzie rozpoczęty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez 
zastrzeżeń, stwierdzający przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami.  

8. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego 
odsetkami ustawowymi za opóźnienie.  

 
§ 4 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji przedmiotu umowy na okres … miesięcy, na zasadach 
określonych w niniejszym paragrafie oraz w załączniku nr 1 do umowy. Termin gwarancji liczony jest od 
dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dokonywać naprawy urządzeń lub wymiany na nowe, 
wolne od wad w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy, 
niewłaściwej jakości materiałów, wad ukrytych lub wystąpienia innych niesprawności dostarczonych 
urządzeń. W przypadku naprawy urządzeń Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie części nowe 



 

  

 
 
 
 
 

i nieużywane, identyczne z uszkodzonymi, a w przypadku ich braku o parametrach nie gorszych niż 
uszkodzone. 

3. Zgłoszenia wszelkich wad i usterek dokonywane będą przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub 
pocztą elektroniczną. W tym celu Wykonawca wskazuje numer tel. ……, numer faksu ….., adres e-mail: 
…….., dostępny w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00. Łączny czas reakcji i naprawy lub wymiany sprzętu 
na nowy wolny od wad przez Wykonawcę nie może przekroczyć 14 dni roboczych od dnia przyjęcia 
zgłoszenia złożonego przez Zamawiającego. 

4. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju w możliwości korzystania z przedmiotu 
umowy spowodowanego awarią i czasem naprawy. 

5. W przypadku, gdy świadczenie gwarancyjne będzie polegać na wymianie wadliwego urządzenia na wolne 
od wad, okres gwarancji dla tego urządzenia będzie biegł na nowo od daty wymiany tego urządzenia 
potwierdzonej protokołem wymiany. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszty części, wymiany 
urządzeń na nowe wolne od wad, koszty dojazdu, transportu do i z serwisu. 

7. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

8. Strony ustalają, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest rozszerzona w ten sposób, że w razie 
wystąpienia wad w przedmiocie umowy oraz nieusunięcia ich przez Wykonawcę w ramach rękojmi lub 
gwarancji w odpowiednim terminie wyznaczonym w tym celu przez Zamawiającego, Zamawiający będzie 
uprawniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy. 

9. Na czas naprawy urządzeń poza miejscem ich użytkowania urządzenia zabierane będą bez dysku 
twardego. Po zwrocie naprawionego sprzętu dysk twardy zostanie ponownie zamontowany przez 
Wykonawcę, po czym nastąpi sprawdzenie poprawności funkcjonowania naprawionego sprzętu. 

10. Dyski twarde i inne nośniki danych stanowiące część sprzętu komputerowego nie będą wydawane 
Wykonawcy przez Zamawiającego, również w przypadku wymiany sprzętu komputerowego na wolny od 
wad. W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, podlega on wymianie na nowy, a 
Wykonawcy zwrócone zostaną wszystkie części z wyjątkiem elementów, na których zapisane i 
przechowywane są dane. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. zwłokę w dostawie całego, kompletnego i w pełni 
zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia przedmiotu umowy, w wysokości 0,1%  całkowitego 
wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od  dnia następującego 
po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1; 

2) za zwłokę w usunięciu wad, usterek lub innych niesprawności przedmiotu umowy w okresie 
trwania gwarancji lub rękojmi, w wysokości 2 % ceny jednostkowej brutto wadliwego urządzenia 
za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3; 

3) w przypadku  nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  w wysokości 10 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Łączna wysokość kar umownych opisanych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 nie może przekroczyć 10% całkowitego 
wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1. 



 

  

 
 
 
 
 

4. Strona, w stosunku do której zaistniały podstawy do naliczenia kary umownej jest zobowiązana do 
zapłaty kary w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub noty obciążeniowej 
wystawionej z tego tytułu przez drugą Stronę. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku 
bankowego Strony zobowiązanej do zapłaty kary. 

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 6 

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. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  Zamawiający może odstąpić od umowy nie później niż  w 
ciągu 40 dni następujących po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

3. Z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca może odstąpić od umowy nie później niż w 
ciągu 40 dni następujących po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy. 
4. Odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz wymaga uzasadnienia. 
5. Termin na odstąpienie od umowy Strony uznają za zachowany, jeżeli Strona wysłała w tym terminie 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłką poleconą w polskiej placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012  r. Prawo pocztowe. 
6. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, określonych w 
art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 7  

1.   Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych, które zostały 
udostępnione przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy i nie ujawniania ich osobom 
trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy informacje lub dane 
muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji publicznej. 

2.    Informacje udostępniane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy, będą traktowane przez 
Wykonawcę jako dane prawnie chronione, w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu, 
wygaśnięciu i odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę i mogą być ujawniane wyłącznie osobom 
i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja przedmiotu Umowy, pod 
rygorem pociągnięcia Wykonawcy do odpowiedzialności za naruszenie poufności. 

3.   Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji, o których mowa w 
ust. 2 obejmuje w szczególności informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan 
bezpieczeństwa Zamawiającego chronione na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w 
tym zakresie u Zamawiającego. 

 
 

§ 8 
1. W sprawach realizacji umowy strony porozumiewają się za pośrednictwem telefonu, poczty 

elektronicznej. 



 

  

 
 
 
 
 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu dane 
kontaktowe osoby/osób wyznaczonych do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonaniu 
umowy, zawierające: imię i nazwisko, nr. telefonu, adres poczty elektronicznej. 

3. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaże danych, o których mowa w ust. 2, Zamawiający, w sprawach 
realizacji umowy, wykorzysta dane kontaktowe Wykonawcy zawarte w ofercie. 

4. Osobami/Osobą wyznaczonymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonaniu umowy ze 
strony Zamawiającego są/jest:………………….……………………………………………..tel.: …………………....adres e-mail.: 
……………………. 

5. Zmiana danych lub osób, o których mowa w ust. 2 i 4 następuje poprzez pisemne powiadomienie 
drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy wymagającej aneksu. 

6. Niezależnie od sposobów porozumiewania się określonych w ust. 1, jeżeli Zamawiający uzna to za 
konieczne Wykonawca lub jego upoważniony na piśmie przedstawiciel będzie zobowiązany do 
osobistego stawienia się w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po wezwaniu przez Zamawiającego. 

§ 9 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika 
z okoliczności trudnych do przewidzenia, przy zachowaniu należytej staranności, w chwili zawarcia 
umowy, na które to okoliczności Strony nie miały wpływu, w tym spowodowanych zmianą powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów 
administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu 
dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; siły wyższej – 
rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia 
i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć  nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które 
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części; 

2) zmian dopuszczalnych w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności 
przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz 
art. 15 r ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 jest wystąpienie przez wnioskującego o 
ich dokonanie w umowie do drugiej strony umowy z wnioskiem na piśmie pod rygorem nieważności, 
zawierającym stosowne uzasadnienie dokonania zmian, niezwłocznie od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach będących podstawą dokonania zmian. 

3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w treści umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także stosuje się w szczególności przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy. 

6. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego  i jeden 

dla Wykonawcy.  
 



 

  

 
 
 
 
 

Załączniki: 
- opis przedmiotu zamówienia 
- oferta Wykonawcy  
 
       
ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
                                         


