Załącznik nr 4 do SWZ
Zamówienie nr 224/2021/TP/DZP
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa zostanie dostosowana zgodnie z wykonywaną częścią zamówienia 1-5
UMOWA NR ……/2021/TP/DZP
zawarta w Olsztynie, w dniu … … …. r. pomiędzy:
Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie
z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn,
utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762)
NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,
zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
……………………..- ………………………………….
a
firmą.................................................................... z siedzibą ………..
NIP: ………………………………….., REGON: …………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
……………………….. – ……………………………
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr …………………….
realizowanego w trybie podstawowym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) oraz następstwem dokonanego
przez zamawiającego w dniu … … …… r. wyboru oferty
§1
Przedmiot umowy oraz warunki realizacji umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa*:
 część 1: kompleks programowo-sprzętowy (do odzyskiwania usuniętych i
uszkodzonych danych cyfrowych z nośników typu HDD SSD, Flash, RAID oraz
telefonów komórkowych) – 1 sztuka;
 część 2: kompleks sprzętowo-programowy (analiza kryminalistyczna „obrazów”
dysków typu HDD, SSD oraz pamięci smartfonów. Identyfikacja oraz analiza
„artefaktów” kryminalistycznych) – 1 sztuka;
 część 3: sprzęt komputerowy oraz multimedialny wraz z podłączeniem
i uruchomieniem, w tym:
 komputer stacjonarny – 10 sztuk;
 komputer stacjonarny – 1 sztuka;
 monitor 27 cali- 10 sztuk;
 monitor 28 cali- 1 sztuka;
 dysk twardy serwerowy – 10 sztuk;
 okulary rzeczywistości wirtualnej – 1 sztuka;
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 zasilacz UPS – 1 sztuka;
 zasilacz UPS – 10 sztuk,
 switch – 1 sztuka;
 serwer plików – 1 sztuka;
 projektor laserowy – 1 sztuka;
 ekran projekcyjny – 1 sztuka;
 fotoaparat cyfrowy typu lustrzanka – 1 sztuka;
 klatka operatorska – 1 sztuka.
 część 4: skaner 3D wraz z kompatybilnym oprogramowaniem oraz przeszkolenie
pracownika zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu, w tym:
 skaner laserowy 3D – 1 sztuka;
 oprogramowanie podstawowe do skanera 3D – 1 sztuka;
 oprogramowanie do tworzenia planów sytuacyjnych 2D oraz wizualizacji miejsc
zdarzeń kryminalnych – 1 sztuka;
 program do dokumentacji, analizy i rekonstrukcji zdarzeń kryminalnych – 1
sztuka.
 część 5: poligraf– 1 sztuka,
do realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Kryminologia.
*zgodnie z wykonywaną częścią zamówienia
Postępowanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakość nauczania”
realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/1800.
W ramach dostawy urządzeń, wykonawca zobowiązuje się do skonfigurowania i ustawienia
urządzeń, połączenia komputerów wraz z monitorami w sieć oraz sprawdzenia ich działania.
Każdy komputer musi posiadać własne połączenie z Internetem -dotyczy części 3 zamówienia.
Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot umowy był fabrycznie nowy,
nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich.
Dostarczony przedmiot umowy, będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości
i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa,
nie będzie rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot.
Ponadto posiadać będzie wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Wykonawca oświadcza, że dostarczane licencje na oprogramowanie, uzyskał z legalnych
źródeł oraz że jest uprawniony do dystrybucji wersji licencyjnych oprogramowania, zgodnie
z wymogami producenta oprogramowania. Wykonawca oświadcza ponadto, że licencje
na oprogramowanie nie są przedmiotem praw osób trzecich, a korzystanie z nich
w deklarowanym przez zamawianego zakresie nie będzie naruszało przepisów prawa
powszechnie obowiązującego – dotyczy części 2, 3, 4, 5.
Zamawiający wymaga, aby wersja instalacyjna oprogramowania była dostarczona wraz z
dostawą licencji. W przypadku licencji co do, których jest możliwość pobrania wersji
instalacyjnych (egzemplarzy) oprogramowania w wersji elektronicznej ze strony www
wykonawca zobowiązany jest zapewnić zamawiającemu możliwość pobrania wersji
instalacyjnych (egzemplarzy) oprogramowania w wersji elektronicznej ze strony www podanej
przez wykonawcę. W szczególności wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu
kody, hasła itp., jeżeli takowe są niezbędne do pobrania egzemplarzy oprogramowania- dotyczy
części 4.
Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie dostarczone na mocy umowy należy do grupy
najnowszej wersji oprogramowania i zawiera wszelkie wprowadzone w ostatnim okresie
ulepszenia. Oferowane oprogramowanie nie może być przewidziane przez producenta do
wycofania z produkcji lub sprzedaży – dotyczy części 2, 3, 4, 5.
Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia.
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9. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz personelem do
wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy
z największą starannością, rzetelnie i terminowo.
10. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie wykorzystywał
jedynie materiały, dane, programy komputerowe, czy informacje, które są zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych,
majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych
lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych
osobowych i wizerunku osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną
odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone ponosi wykonawca.
11. Wraz z dostawą przedmiotu umowy, wykonawca przekaże zamawiającemu wszystkie
dokumenty dotyczące przedmiotu umowy, w tym między innymi kartę gwarancyjną, instrukcję
obsługi w języku polskim.
§2
Dostawa oraz termin realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca oświadcza, iż*:
1.1.W części 3, 4 dostarczy przedmiot umowy w terminie …………. od daty przekazania
Wykonawcy zgody MEiN na zastosowanie 0% stawki VAT lub informacji o braku zgody
na zastosowanie 0% stawki VAT.
1.2.W części: 1, 2, 5 dostarczy przedmiot umowy w terminie ……………od daty zawarcia
umowy.
*zgodnie z wykonywaną częścią umowy
2. W przypadku otrzymania zaświadczenia z MEiN, o którym mowa powyżej, zamawiający
poinformuje, o tym fakcie wykonawcę drogą mailową, przekazując jednocześnie
elektroniczne potwierdzenie zamówienia na przedmiot umowy z zastosowaniem 0% stawki
VAT -dotyczy części 3 i 4.
3. Faktura za dostarczony przedmiot umowy, objęty 0% stawką podatku VAT, będzie
wystawiona na podstawie protokołu odbioru z 0% stawką podatku VAT -dotyczy części 3
i 4.
4. Wykonawca uzgodni każdorazowo z przedstawicielem zamawiającego, wskazanym w § 5
dokładny termin dostawy przedmiotu umowy.
5. Instalacja przedmiotu umowy odbędzie się w jednostkach organizacyjnych zamawiającego
przez przedstawiciela wykonawcy i obejmować będzie:
a) rozpakowanie,
b) zainstalowanie,
c) podłączenie do sieci zasilającej,
d) uruchomienie,
e) wykazanie poprawności działania wszystkich podzespołów danego urządzenia,
f) ustawienie odpowiedniej konfiguracji dostarczonego sprzętu,
g) sprawdzenia należytego działania sprzętu lub instalacji lub systemu,
h) szkolenie w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu -dotyczy części 4.
6. Dostarczony przedmiot umowy będzie gotowy do pracy i będzie posiadał wszelkie niezbędne
okablowanie do właściwego korzystania.
7. Z dniem potwierdzenia przez zamawiającego przyjęcia przedmiotu umowy przechodzi na
niego prawo własności.
8. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny,
kompletny i pozbawiony wad.
9. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru przedmiotu umowy
podpisanego przez obie strony.
10. Jeżeli przekazany zamawiającemu przedmiot umowy ma wady, zamawiający może żądać
usunięcia tych wad, wyznaczając w tym celu wykonawcy maksymalnie 14-dniowy termin,
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z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie
przedmiotu umowy.
11. Wykonawca zgłasza zamawiającemu na piśmie fakt usunięcia wad.
12. Gdy usunięcie wad nie jest możliwe albo gdy z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła
ich usunąć w wyznaczonym terminie albo też gdy wykonawca nie usunął wad lub braków
ilościowych w terminie, o którym mowa w ust. 10, zamawiający może od umowy odstąpić w
całości lub w części.

1.

2.
3.

4.
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8.
9.

§3
Cena i warunki płatności
Wartość umowy, na podstawie której zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi*:
…………………………. zł, (słownie: ……………………………………..…………..) w tym
obowiązujący podatek VAT, w tym
Część 1
Cena brutto: …………... zł,
(słownie: ……………………………………..…………..). W tym obowiązujący podatek VAT.
Część ………
Cena brutto: …………... zł,
(słownie: ……………………………………..…………..). W tym obowiązujący podatek VAT.
*zgodnie z wykonywaną częścią umowy
Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym koszt dostawy
przedmiotu umowy do jednostek organizacyjnych zamawiającego, ewentualne koszty
ubezpieczenia przedmiotu umowy do czasu przekazania go zamawiającemu, koszty instalacji
i konfiguracji urządzeń, koszty wykonania serwisu gwarancyjnego, koszt przeszkolenia
pracowników (jeśli dotyczy), podatek VAT, inne koszty związane z prawidłową realizacją
umowy.
Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru
przedmiotu umowy, przyjętego jako kompletny, sprawny technicznie i bez wad.
Płatność końcowa zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez
wykonawcę w oparciu o protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez upoważnionego
pracownika zamawiającego bez zastrzeżeń (lub protokół potwierdzenia usunięcia
nieprawidłowości w przypadku zastrzeżeń, po ich usunięciu).
Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem, na rachunek bankowy
wykonawcy wskazany na fakturze znajdujące się na dzień zlecenia przelewu w wykazie
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się
dzień obciążenia rachunku zamawiającego.
Faktura wystawiona przez wykonawcę, wskazywać musi numer umowy, z której wynika
płatność. Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu odbioru
przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres
wskazany przez przedstawiciela zamawiającego, wskazanego w § 5, w terminie 7 dni od
podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Nazewnictwo zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu
zastosowanym przez zamawiającego w SWZ oraz protokołem odbioru.
Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury
w sposób niezgodny z ust. 5 i 7.
Zamawiający umożliwia wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (…),
przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego
Fakturowania: https://efaktura.gov.pl/
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10. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności
dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec zamawiającego
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§4
Warunki gwarancji i rękojmi
1. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy objęte jest gwarancją producenta,
której okres i zakres został wskazany w ofercie wykonawcy i wynosi: _____ miesiące od daty
podpisania protokołu odbioru. Gwarancja obejmuje cały dostarczony przedmiot umowy.
2. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem udzielonej gwarancji przez wykonawcę.
Udzielona gwarancja i rękojmia za wady oznaczają, że wykonawca ponosić będzie pełną
odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu zamawiającego będące następstwem
ujawnionych wad przedmiotu umowy.
3. Pozostałe warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta wykonawcy oraz karta
gwarancyjna w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową lub ofertą wykonawcy oraz
w zakresie w jakim postanowienia karty gwarancyjnej są korzystniejsze od zapisów umowy lub
oferty wykonawcy. Karta gwarancyjna zostanie wydana zamawiającemu przez wykonawcę
w dniu dostawy.
4. wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych w okresie
gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat za transport i dojazd.
5. Zgłoszenia usterki dokonuje przedstawiciel zamawiającego w formie elektronicznej
na adres poczty e-mail: ……………………………..
6. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich
zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany według wyboru zamawiającego: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji
okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych
materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych
przyczyn. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz
wad wykonania.
7. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji i rękojmi za wady wykonywane będą
w jednostkach organizacyjnych zamawiającego lub wykonawcy. Koszty dojazdu, wyżywienia
i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów
oraz wszelkie inne koszty związane wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi
za wady obciążają wykonawcę. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności
przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem wad, których nie można
usunąć (wykonać) w jednostce organizacyjnej zamawiającego, przemieszczenie przedmiotu
umowy celem naprawy i z powrotem do jednostki organizacyjnej zamawiającego dokonuje się
na koszt wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy wykonawcą
a zamawiającym. W przypadku braku porozumienia co do warunków niniejszego
przemieszczenia sprzętu wykonawca dokona koniecznych napraw w jednostce organizacyjnej
zamawiającego.
8. Wszelkie reklamacje zamawiającego dotyczące jakości produktów wykonawca rozpatrzy
w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty zgłoszenia. Do okresu
usuwania wad lub usterek nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Opóźnienie
wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą. W
przypadku konieczności odesłania przedmiotu umowy do naprawy poza granice kraju bądź w
przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin na usunięcie wady
zostanie każdorazowo uzgodniony z przedstawicielem zamawiającego.
9. Brak rozpatrzenia reklamacji zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym
ust. 8 uznaje się za uznanie reklamacji zamawiającego.
10. W przypadku istnienia wad wykonawca zobowiązuje się do dostawy produktów wolnych
od wad w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, a w przypadku upływu terminu
na rozpatrzenie reklamacji wykonawca zobowiązuje się do dostawy produktów wolnych od
5

11.
12.
13.
14.

15.

wad w terminie 5 dni roboczych od daty upływu tego terminu. Koszty wymiany wadliwych
produktów ponosi wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do odbioru produktów, co do których zgłoszono roszczenia
z tytułu rękojmi przy sprzedaży i dostarczenia faktury korekty w terminie 7 dni.
Powyższe postanowienia pozostają bez wpływu na możliwość korzystania przez
zamawiającego z jakichkolwiek innych uprawnień przyznanych mu przepisami prawa
w związku z wadliwością dostarczonych wyrobów.
W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, okres gwarancji
ulega przedłużeniu o okres liczony od momentu zgłoszenia wady przedmiotu umowy
do momentu dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.
Jeżeli wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 10 terminie,
zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie
serwisie - na koszt i ryzyko wykonawcy. W takim przypadku zamawiający wystawi
wykonawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad przedmiotu
umowy lub jego części przez osobę trzecią, a wykonawca zobowiązuje się do jej uregulowania
w terminie wskazanym w tej nocie. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar
umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad przedmiotu
umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez wykonawcę na
przedmiot umowy.
W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych strony mogą
zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie strona,
której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby
wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie
zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko
zamawiającego wówczas wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu zamawiającemu całości
kosztów wykonania ekspertyzy.

§5
Przedstawicielstwo Stron
1. Przedstawiciel zamawiającego: …………………………, tel. ………………
2. Przedstawiciel wykonawcy: ……………………………, tel. ……………….

1.

2.
3.
4.
5.

§6
Kary umowne
wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 1,
b) za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego
w § 2 ust. 1 w wysokości 0,2% ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony
od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy,
c) za zwłokę w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi
w wysokości 0,2% ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie usterki lub wady,
d) za zwłokę w wymianie przedmiotu umowy na wolne od wad, poza termin wskazany w § 4
ust. 10 w wysokości 0,2 % ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
W razie nieuregulowania przez zamawiającego płatności w ustalonym terminie, wykonawca
ma prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach ustawowych.
Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w § 3 ust. 1.
Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody
przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
Łączna wysokość kar umownych, których zamawiający może dochodzić
od wykonawcy, wynosi 50% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy.
6

1.
2.

3.
4.

§7
Warunki odstąpienia od umowy
W razie zwłoki w wykonaniu umowy powyżej 10 dni zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Poza przypadkiem, o których mowa w ust. 1 zamawiającemu przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. W tym przypadku zamawiającemu
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku rażącego naruszenia jej
postanowień przez wykonawcę, w terminie 14 dni od podjęcia informacji o przyczynach
odstąpienia.
Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nastąpi w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia oraz będzie zawierać uzasadnienie.

§8
Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzanych
na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmiany umowy w poniższym zakresie:
2.1.zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
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a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na
terminowość wykonania przedmiotu umowy – o czas występowania siły wyższej;
b) jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego.
2.2.zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) zmiany modelu oferowanego przedmiotu umowy spowodowanej niedostępnością na
rynku urządzenia wskazanego w ofercie, wynikającej z zaprzestania produkcji lub
wycofania z rynku tego urządzenia, - na inny sprzęt posiadający co najmniej takie
paramenty jak urządzenie niedostępne na rynku;
b) zmiany modelu oferowanego przedmiotu umowy spowodowanej wprowadzeniem
przez producenta nowej wersji produktu charakteryzującego się co najmniej takimi
samymi parametrami technicznymi jak urządzenie wskazane w ofercie.
W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionej w ust. 2.2. pkt. a) lub b) strony ustalają
nowy przedmiot umowy o parametrach technicznych i innych właściwościach nie gorszych od
wskazanego w ofercie. Zmiana w umowie nie będzie prowadzić do zwiększenia
wynagrodzenia wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia określonego w umowie.
Wykonawca wraz z prośbą o umożliwienie zastąpienia urządzenia zobowiązuje się do
dostarczenia uzasadnienia oraz oświadczenia producenta lub dystrybutora sprzętu o braku
dostępności urządzenia zgodnego z umową.
Przypadki zmiany umowy określone powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
W przypadku zaistnienia którejś z ww. wymienionych okoliczności, strony ustalają nowy
termin realizacji przedmiotu umowy.
Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie siedziby
lub osób wskazanych w § 5. Okoliczności te nie będą stanowiły przesłanki
do zmiany umowy.
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§9
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy strony wiążą
postanowienia SWZ wraz z załącznikami, oferta wykonawcy, ponadto stosuje się przepisy
Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, a także akty wykonawcze do tych ustaw
oraz inne przepisy mające związek z realizacją przedmiotu umowy.
W niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy art. 15r-15v 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 (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).
Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych
osobowych uczestników oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami
prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą dochodzone przez strony
w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą
do porozumienia w drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
zamawiającego i jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Sporządziła: Anna Zalewska
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