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Załącznik nr 9 do SWZ 

 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

Umowa Nr ……………………………………………… 

z Wykonawcą wybranym 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, 

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwana dalej ,,PZP”  

 

zawarta w Poznaniu w dniu ................2022 r. pomiędzy: 

Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 57,  

60-770 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr 0000483352, posiadającą 

NIP: 2090002942, Regon: 302538131,  

 

reprezentowaną przez: 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

 

a 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

zwana dalej WYKONAWCĄ; 

zwanych dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 
 

 

 

§ 1 Oświadczenia Stron 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie  

z wymogami ustawowymi, posiada uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne  

do wykonania przedmiotu umowy, dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i  potencjałem 

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, a ponadto, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej jego wykonanie i nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie przepis art. 108 ust. 1 PZP oraz 109 ust. 1 pkt 4 PZP. 

2. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do 

należytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia umowy na zasadach 

niżej opisanych. 

4. Zamawiający oświadcza, iż jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 4c  ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

5. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia. 
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6. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 

wysokości …………………………………….. zł. 

 

 

 

§ 2 Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego::1 

- sprzętu komputerowego 

- oprogramowania licencyjnego 

- sprzętu serwerowego 

- sprzętu sieciowego 
szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 - stanowiącemu jej integralną cześć.  

 

 

§ 3 Zasady wykonania przedmiotu umowy 

 

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru, stanowiącego załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy, poprzez złożenie podpisu przez przedstawicieli obu Stron. 

2. W celu umożliwienia dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy 

miejsce parkingowe dla samochodu dostawczego na czas czynności z tym związanych. 

3. Zamawiający zastrzega, że w budynku, do którego dostarczany będzie przedmiot umowy znajdują 

się pomieszczenia biurowe, wobec czego Wykonawca zobowiązuje się zrealizować czynności 

dostawy w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób przebywających w tym budynku. 

4. W związku z prowadzonymi czynnościami dostawy Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i 

porządku w ich trakcie, w szczególności jest zobowiązany do usuwania wszelkich opakowań i 

innych pozostałości  po zrealizowanych dostawach. W przypadku zaniechania w zakresie 

wskazanych powyżej czynności porządkowych, zostaną one wykonane przez Zamawiającego na 

koszt Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, wystąpi zdarzenie, w wyniku 

którego nastąpi zniszczenie lub uszkodzenie budynku, do którego dostarczany będzie przedmiot 

zamówienia albo znajdującego się w nim wyposażenia, lub gdy przez osoby trzecie zgłoszone 

zostaną jakiekolwiek roszczenia, Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty niezbędne 

do przywrócenia nieruchomości do stanu sprzed zdarzenia, a także zrekompensować 

Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty. 

6. Osobami upoważnionymi do wzajemnych kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: Michał Fojt tel. 61 415 8799, 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………… tel. …………………….. 

 

§ 4 Gwarancja i serwis 

 

1. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję na 

zasadach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.  

2. Termin gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez przedstawicieli obu Stron z klauzulą 

„bez zastrzeżeń” protokołu odbioru. 

                                                 
1
 Wybrać z poniższych, w zależności od części zamówienia, na którą wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę  
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3. W ramach gwarancji, w przypadku wystąpienia wad i usterek, wykonawca dokona wszelkich 

napraw, wymiany uszkodzonych oraz niezbędnych aktualizacji na swój koszt, zgodnie  

z terminami gwarancji określonymi załączniku nr 10 do SWZ.  

4. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu, odstąpieniu od umowy lub jej 

wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach 

uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w 

przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej 

staranności przez Wykonawcę  przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

 

 

§ 5 Wynagrodzenie 

 

1. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy nie może przekroczyć kwoty …………… zł 

(słownie: ……….. zł ……/100) netto, do której doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT 

w wysokości ……………….., co stanowi łącznie kwotę ……………………..  (słownie: ……….. zł ……/100) 

brutto. 

2. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokości ma charakter ostateczny i zawiera wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.  

3. Ceny jednostkowe za sprzedaż i dostarczenie przedmiotu umowy określone zostały w załączniku 

nr 1 do umowy. Zapłata na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 

prawidłowo po podpisaniu przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru, stanowiącego załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podany na fakturze przez Wykonawcę numer 

rachunku bankowego, który znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. „Biała Lista”, 

zwany dalej: „Wykazem”. 

5. Jeżeli rachunek bankowy podany przez Wykonawcę nie będzie znajdował się w Wykazie, 

Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu pojawienia się tego 

rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić 

Zamawiającego. 

6. W przypadku określonym w ustępie poprzednim Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego 

odsetek z tytułu opóźnienia płatności najwcześniej w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o 

którym mowa w tym ustępie. 

7. Zapłata należności wynikającej z faktury nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.  

8. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać elementy wymienione w art. 106e ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w szczególności – w przypadkach prawem 

wymaganych – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.  

9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 

jej  doręczenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z 

przepisami ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. 

10. Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół 

odbioru, o którym mowa w ustępie 3. 

11. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

 

§ 6 Termin wykonania umowy 
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Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 60 dni od dnia podpisania 
umowy. 
 

§ 7 Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 umowy, 

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,2% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. 

2. Kary umowne stają się wymagalne z dniem wystąpienia zdarzenia aktualizującego obowiązek ich 

naliczenia bez kierowania odrębnego wezwania do ich zapłaty. 

3. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z dowolną należnością przysługującą 

Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym w szczególności z wynagrodzeniem umownym, na 

co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Zapłata kary 

umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania zobowiązań zgodnie z 

postanowieniami umowy. 

5. Łączna maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania 

Umowy jest ograniczona do 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego w dalszej 
części Umowy „Rozporządzeniem”, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych 
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z 
o.o. jest Pani Monika Zygmunt-Jakuć, adres e-mail iod@zkzl.poznan.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, 
dalej „ustawa Pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;  

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 Rozporządzenia;  

8. posiada Pani/Pan:  
a. na podstawie art. 15 Rozporządzenia prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  
b. na podstawie art. 16 Rozporządzenia prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
c. na podstawie art. 18 Rozporządzenia prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 
ust. 2 Rozporządzenia;  
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d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
Rozporządzenia;  

9. nie przysługuje Pani/Panu 
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych 

osobowych, 
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia, 
c. na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c Rozporządzenia. 

 
§ 8a Klauzula informacyjna do Umów dedykowana osobom reprezentującym oraz pracownikom 

wskazanym w Umowie  
 

1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Zamawiający oświadcza, że w związku z zawarciem i realizacją 
Umowy będzie przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i realizacji Umowy po 
stronie Wykonawcy. Ponadto nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż zawarcie i 
realizacja niniejszej umowy.  

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1, zapoznały się i dysponują informacjami 
dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę na potrzeby realizacji 
niniejszej umowy, określonymi w ust. 3.  

3. Zgodnie z treścią art. 13 i 14 Rozporządzenia, Strony informują, iż:  
a. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób wskazanych 

do reprezentacji oraz osób podanych do kontaktu w ramach realizacji Umowy; b. dane osobowe 
osób będących Wykonawcą niniejszej umowy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  

b. Rozporządzenia w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w przypadku reprezentantów 
Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za 
koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, w celu 
związanym z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. Powyższe dane 
osobowe przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (obowiązek 
wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych);  

c. źródłem pochodzenia danych osobowych jest Wykonawca. Kategorie odnośnych danych 
osobowych zawierają w sobie dane osobowe określone w niniejszej umowie lub inne dane 
kontaktowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy;  

d. dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego przez okres realizacji niniejszej umowy, 
a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-
podatkowych. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia 
lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.  

e. osoby wymienione w lit. b posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych; 
sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia 
przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych; wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; w sytuacjach ściśle określonych w 
przepisach Rozporządzenia;  

f. niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących 
narusza przepisy Rozporządzenia;  

g. dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zamawiającego zostały określone w poprzednim 
paragrafie;  

h. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich 
niepodanie może uniemożliwić jej zawarcie lub realizację;  

i. dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji;  

j. Zamawiający nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji 
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niniejszej umowy, może mieć miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony 
oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 Rozporządzenia;  

k. odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek 
udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa; podmioty świadczące usługi 
prawne na rzecz Zamawiającego oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie 
Zamawiającego w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową. 

 

 

§ 9 Odstąpienie od umowy 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach obowiązującego prawa, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

1) opóźnienia Wykonawcy przekraczającego 30 dni,  

2) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

3) trzykrotnego naliczenia kary umownej określonej w § 7 umowy, 

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi w Umowie. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 

7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy. 

 

§ 10 Zmiany umowy 

1.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach  

i na określonych warunkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatków od towarów i usług  

na przedmiot świadczenia, 

2) w przypadku wystąpienia realizacji dostaw/usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z przyczyn ekonomicznych  

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b)  zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 

dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej  

w § 5 ust. 1 umowy, 

    3) gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w umowie, 

4) w przypadku kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 
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warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, 

5) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 455 ust. 2 PZP, 

6) dopuszczalna jest zmiana terminu w przypadku, gdy: 

- wystąpią warunki siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym 

terminie – termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności 

wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy 

terminową realizację przedmiotu Umowy, 

- na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane 

z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w 

szczególności:  

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu 

umowy;  

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 

nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 

kontrolnych;  

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem Covid–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;  

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu/oprogramowania lub trudności w realizacji usług transportowych,; 

- terminy realizacji umowy mogą ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących  

przeszkody w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy; 

7) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy: 

- polegająca na zastąpieniu sprzętu/oprogramowania wymienionego w załączniku 1 do umowy 

innym sprzętem/oprogramowaniem, pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów i 

pierwotnego przeznaczenia zastępowanego sprzętu/oprogramowania (wynikających z opisu 

przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert), w przypadku: 

- gdy w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe będzie dostarczenie 

przedmiotu zamówienia uwzględniającego najbardziej aktualne i adekwatne rozwiązania 

techniczne lub technologiczne; 

- gdy z powodu zmiany obowiązujących przepisów prawa konieczne okaże się zastąpienie sprzętu 

/oprogramowania  wymienionego w załączniku  1 do umowy innym  

sprzętem/oprogramowaniem 

zaprzestania produkcji urządzenia/oprogramowania wymienionego w załączniku nr 1 do umowy 

przez jego producenta, 

- braku dostępności na rynku odpowiedniej liczby sprzętu/oprogramowania wymienionych w 

załączniku nr 1, co w istotny sposób wpływa na możliwość wykonania przez Wykonawcę umowy, 

przede wszystkim dostawa sprzętu/oprogramowania może nie zostać wykonana w umówionym 

terminie. 

3.  W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, 

o których mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym 

fakcie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy 
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do zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy na warunkach 

zawartych w umowie. 

4.  Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w przypadku, gdy zmiana ta ma charakter 

nieistotny w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

W takim przypadku dokonanie zmiany wymaga jedynie pisemnego powiadomienia stron. 

 

§ 11 Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z niniejszą umową lub z nią 
związane, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze porozumienia pozasądowego.  Wszelkie 
spory, które nie będą mogły być załatwione polubownie, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zmiany danych kontaktowych, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy, w trakcie obowiązywania umowy 
nie oznaczają zmian umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach miejsca ich siedziby. W przypadku 
niedopełnienia powyższego, korespondencję wysłaną pod ostatni wskazany adres uważa się za 
skutecznie doręczoną. 

4. Cesja wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz Kodeksu 
cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, drugi dla 
Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy…………………… 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Lp. 
Nr 

zadania 

Nr 

zestawu 

Zaproponowany  

model/marka 
Ilość Cena netto Wartość netto 

Stawka podatku 

VAT w % 

Wartość 

podatku VAT 

Wartość 

brutto 

1 1 1  25 - zł - zł 23% - zł - zł 

2 1 2  3 - zł - zł 23% - zł - zł 

3 1 3  2 - zł - zł 23% - zł - zł 

4 1 4  8 - zł - zł 23% - zł - zł 

5 1 5  30 - zł - zł 23% - zł - zł 

6 1 6  30 - zł - zł 23% - zł - zł 

Razem zadanie 1: - zł X - zł - zł 

7 2 1  38 - zł - zł 23% - zł - zł 

8 2 2  1 - zł - zł 23% - zł - zł 

Razem zadanie 2: - zł X - zł - zł 

9 3 1  2 - zł - zł 23% - zł - zł 

10 3 2  1 - zł - zł 23% - zł - zł 

11 3 3  1 - zł - zł 23% - zł - zł 

12 3 4  1 - zł - zł 23% - zł - zł 

Razem zadanie 3: - zł X - zł - zł 

13 4 1  2 - zł - zł 23% - zł - zł 

14 4 2  10 - zł - zł 23% - zł - zł 

15 4 3  1 - zł - zł 23% - zł - zł 

Razem zadanie 4: - zł x - zł - zł 
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Załącznik nr 2 do umowy…………………… 

 

 

 

 

 

Poznań, …………………………………………….. 

 

Protokół odbioru 
 

Lp. Nazwa dostarczanego 

elementu lub zestawu 

Rodzaj dostarczanego 

elementu: sprzęt, 

licencja, 

oprogramowanie 

Ilość 

dostarczanych 

elementów 

lub zestawów 

Ilość 

miesięcy 

gwarancji 

UWAGI 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

     

 

 

I. Osoby ze strony zamawiającego 

1. ……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………… 

II. Osoby ze strony wykonawcy 

1. ……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………… 

 


