
 

Załącznik nr 6A do siwz 

Istotne postanowienia umowy  

 

UMOWA ………………… 

 

zawarta w Rozprzy w dniu  ............2019 r. pomiędzy następującymi Stronami: 

Gminą Rozprza mającą swą siedzibę  w Rozprzy, Al. 900 – lecia 3, 

NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Rozprza – Janusza Jędrzejczyka, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza – Bogdana Góreckiego 

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a  firmą  ..................................................................................................  

z siedzibą w  .......................................................................................... 

działającą na podstawie wpisu do:  

- KRS pod nr ….............................. 

reprezentowaną przez :  

……………………………………………………….., 

lub   

- CEDIG   

reprezentowaną przez :  

……………………………………………PESEL...........……….., 

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym 

dotyczącym realizacji zamówienia w ramach Projektu „Rozwińmy skrzydła – poprawa jakości 

kształcenia w gminie Rozprza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, część 1 dostawa sprzętu komputerowego dla 

szkół z terenu gminy Rozprza, zawiera się umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznikiem 5A do SIWZ 

oraz w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Przedmiot Umowy, wraz ze wszystkimi niezbędnymi kablami zasilającymi i sygnałowymi, 

złączami, przejściówkami itp., koniecznymi do prawidłowego podłączenia i uruchomienia 

dostarczonego sprzętu, zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie 

określonym w § 2 ust. 1. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, nieużywany, 

wolny od wad i uszkodzeń a ponadto musi on pochodzić z autoryzowanego kanału 

dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez 

Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych 

praw autorskich osób trzecich ani innych praw osób trzecich. 

5. Przedmiot umowy musi zostać dostarczony wraz z certyfikatami, licencjami, deklaracjami 

zgodności CE, dokumentami niezbędnymi do dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji 

oraz instrukcjami w języku polskim. Nie dopuszcza się dostawy sprzętu fabrycznie 

odnowionego. 



§ 2 

Termin realizacji oraz odbiór przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony nie później niż do …… dni od daty zawarcia 

Umowy. 

2. Odbiorcami przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i treścią 

złożonej oferty są: 

1) tabela nr 1 - przedmiot umowy należy dostarczyć pod adres: Szkoła Podstawowa 

w Rozprzy, ul. Szkolna 1, 97-340 Rozprza, tel. 44/ 615 80 12  

2) tabela nr 2 - przedmiot umowy należy dostarczyć pod adres: Szkoła Podstawowa  

w Mierzynie, Mierzyn 134, 97-340 Rozprza, tel. (44) 615 81 23 

3) tabela nr 3 - przedmiot umowy należy dostarczyć pod adres: Szkoła Podstawowa  

w Nowej Wsi, Nowa Wieś 84, 97-340 Rozprza; tel. 44/ 615 81 42 

4) tabela nr 4 - przedmiot umowy należy dostarczyć pod adres: Szkoła Podstawowa 

w Milejowie ul. Szkolna 12, Milejów, 97-340 Rozprza, tel. 44/ 616 17 23 

5) tabela nr 5 - przedmiot umowy należy dostarczyć pod adres: Szkoła Podstawowa 

w Straszowie Straszów 70, 97-340 Rozprza, tel. 44/ 615 80 14 

6) tabela nr 6 - przedmiot umowy należy dostarczyć pod adres: Szkoła Podstawowa 

w Niechcicach, ul. Częstochowska 27, Niechcice, 97-340 Rozprza; tel. 44/ 615 06 85 

7) tabela nr 7 - przedmiot umowy należy dostarczyć pod adres: Urząd Gminy w 

Rozprzy, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza;  

3. Realizacja każdej dostawy, o której mowa w ust. 2 musi być potwierdzona protokołem 

zdawczo-odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

Protokół, ten stanowi podstawę do wystawienia faktur przez wykonawcę. 

4. Wraz z przedmiotem umowy dostarczone zostaną dokumenty gwarancyjne pochodzące od 

producenta/ów sprzętu/oprogramowania, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym 

w Formularzu oferty. Dokumenty, które wymagają podpisu Wykonawcy, jako sprzedawcy, 

zostaną podpisane (wystawione) najwcześniej w dniu podpisania przez Zamawiającego 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

§ 3 

Gwarancje i naprawy gwarancyjne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa; 

2) dostarczenia fabrycznie nowego i kompletnego przedmiotu umowy, tj. wszelkie 

akcesoria, niezbędne kable zasilające i sygnałowe, złącza, przejściówki itp. konieczne 

do prawidłowego podłączenia, uruchomienia i użytkowania dostarczonego sprzętu; 

3) dostarczenia na przedmiot umowy ważnych kart gwarancyjnych (dokumentu 

gwarancyjnego), nośników ze sterownikami oraz innej niezbędnej dokumentacji od 

producentów, dopuszczającej sprzęt do użytku. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na warunkach 

określonych w jego ofercie tj.: 

a) okres gwarancji na tablice interaktywne wynosi ……miesięcy 

b) okres gwarancji na komputery i laptopy wynosi ……. miesięcy 

c) okres gwarancji na pozostałe elementy zamówienia zgodnie z gwarancją producenta. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego bez zastrzeżeń przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za 

jakość dostarczonego przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z naprawą 

gwarancyjną, w tym kosztów transportu i robocizny. Wykonawca zobowiązany jest do 

odbioru sprzętu do naprawy gwarancyjnej i jego zwrotu do siedziby Zamawiającego po 

naprawie gwarancyjnej. 



6. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o awarii sprzętu w dni robocze w godz.          

8.00 – 15.00 telefonicznie lub pocztą elektroniczną e-mail na adres:........................  

7. Wykonawca maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia, 

dokona skutecznej naprawy sprzętu. W przypadku braku możliwości naprawy w ww. 

terminie Wykonawca winien dostarczyć sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach 

technicznych.  

8. Naprawy gwarancyjne muszą być realizowane przez producenta lub autoryzowanego 

partnera serwisowego producenta. W przypadku napraw gwarancyjnych dokonywanych 

przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta wymagane będzie złożenie przez 

Wykonawcę stosownego oświadczenia.  

9. Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: .......................  

o wykonanej naprawie gwarancyjnej podając datę zgłoszenia awarii, datę naprawy, zakres 

naprawy jak i numer fabryczny sprzętu, który uległ awarii. 

10. W przypadku stwierdzenia niemożliwych do naprawienia wad ukrytych w dostarczonym 

sprzęcie/oprogramowaniu Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na inny o nie 

gorszych parametrach w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki (dotyczy to 

okresu gwarancji). 

11. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji będzie 

wydłużony o czas trwania naprawy. W razie, gdy sprzęt będzie naprawiany więcej niż 3 

razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do wymiany sprzętu na nowy wolny od 

wad, taki sam lub o nie gorszych parametrach technicznych, w ramach wynagrodzenia 

umownego brutto należnego Wykonawcy od Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 

1. 

12. Gwarancja nie będzie ograniczać praw Zamawiającego do: 

a) instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń oraz 

oprogramowania, zgodnie z zasadami sztuki; 

b) dysponowania zakupionym sprzętem/oprogramowaniem, w razie sprzedaży lub innej 

formy przekazania sprzętu gwarancja przechodzi na nowego właściciela.  

13. Zamawiający zastrzega, że może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 

§ 4 

Warunki i terminy płatności wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 wynosi 

……………………… zł netto (słownie…..). Wynagrodzenie zostanie powiększone  

o należny podatek VAT w wysokości: 

1) 23% dla pozycji ….. w tabeli nr……… w załączniku nr 1 do umowy 

2) 0% dla pozycji ….. w tabeli nr…… w załączniku nr 1 do umowy 

3) przedmiot umowy dla pozycji ….. w tabeli nr……… w załączniku nr 1 do umowy jest 

obarczony mechanizmem odwrotnego obciążania. W związku z powyższym 

wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury bez podatku VAT i oznaczyć ją 

adnotacją „odwrotne obciążenie”.  

2. Wynagrodzenie, o którym  mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy, jakie 

poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 

opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia  

w szczególności: wszystkie obowiązujące w Polsce opłaty celne, podatki (włącznie  

z podatkiem VAT), inne opłaty oraz upusty i rabaty, jakich Wykonawca zamierza udzielić 

Zamawiającemu. 

3. Płatność nastąpi na podstawie siedmiu odrębnych faktur wystawionych po skutecznym 

odbiorze przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 dokonanym zgodnie z § 2.  

4. Płatność za realizację przedmiotu umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od 

dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur. 

5. Płatności za realizację przedmiotu umowy zrealizowane będą przy zastosowaniu 

metody podzielonej płatności (split payment) na podstawie obowiązujących przepisów. 



6. Podstawę wystawienia faktur stanowią podpisane przez strony protokoły zdawczo - 

odbiorcze przedmiotu umowy, potwierdzające prawidłową i zgodną z wymaganiami 

Zamawiającego realizację zamówienia. Odbiór nastąpi w obecności przedstawiciela 

Wykonawcy oraz zostanie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego na protokole 

zdawczo - odbiorczym. 

7. Należności będą regulowane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

8. Dniem płatności jest dzień wydania przez Zamawiającego polecenia zapłaty do banku, w 

którym prowadzony jest rachunek Zamawiającego. 

9. Faktury należy wystawić na: Gmina Rozprza, Al. 900- lecia 3, 97 – 340 Rozprza, NIP 771-

26-57-59. 

10. Wierzytelności przysługujące wykonawcy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz 

osób trzecich bez zgody zamawiającego.  

11.  W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT Strony umowy zobowiązują się do podpisania 

aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i wartości brutto umowy. 

12.  Strony ustalają, iż w przypadku wszelkich odwołań w Umowie do wynagrodzenia brutto, 

należy przez to rozumieć łączne wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1. 

13.  Wynagrodzenie brutto pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

wykonania Umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu udzielonych licencji, o których mowa w 

§ 8. 

14. Błędnie wystawiona faktura nie stanowi podstawy do zapłaty. O błędnym wystawieniu 

faktury Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. Termin płatności liczony 

będzie ponownie od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, 

stanowiącej podstawę do zapłaty. 

§ 5 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę  z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 4 ust. 1, 

c) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,  

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad, określonego w § 3 ust. 7 

e) za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu zastępczego w ramach naprawy gwarancyjnej, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, 

f) za niedotrzymanie podanego w § 3 ust. 10 niniejszej umowy czasu wykonania 

działań serwisowych w okresie gwarancyjnym w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień roboczy 

opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający                                    

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za wyjątkiem 

wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych. 

3.  Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych. 

4.  W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od 

nowych terminów. 

5. Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy na podstawie złożonego oświadczenia o potrąceniu. 

 



§ 6 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. 

2. Poza przypadkami wskazanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych i Kodeksie 

cywilnym, Zamawiający może odstąpić w całości lub części od Umowy, w przypadku: 

1) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy; 

2) gdy w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek niezbędny 

Wykonawcy do wykonania Umowy; 

3) gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy; 

4) gdy nastąpi po stronie Wykonawcy ograniczenie lub pozbawienie zdolności do 

czynności prawnych mające wpływ na realizację Umowy; 

5) gdy po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków Wykonawcy 

wynikających z Umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli przed upływem 

powyższego terminu nie ustanie działanie siły wyższej; 

6) gdy po ustaniu siły wyższej Wykonawca nie przystąpił niezwłocznie (najpóźniej w 

następnym dniu roboczym) do wykonania Umowy lub nie spełnił swojego 

świadczenia wynikającego z Umowy w okresie wskazanym przez Zamawiającego, 

liczonym od dnia ustania siły wyższej. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo 

żądać wynagrodzenia należnego za przedmiot umowy wykonany w części do dnia 

odstąpienia od umowy, co zostanie potwierdzone protokołami zdawczo-odbiorczymi, 

których dokonał Wykonawca do dnia odstąpienia od umowy. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, 

pod rygorem nieważności.  

 

§ 7 

Warunki zmiany Umowy 

1.  Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje w szczególności możliwość 

zmiany Umowy w przypadku: 

1) wycofania z sieci dystrybucji lub z innego powodu niedostępności oferowanego 

modelu Sprzętu/oprogramowania i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu 

a nadto nowo oferowany przedmiot umowy będzie posiadał parametry nie niższe niż 

parametry techniczne i funkcjonalności oraz spełnia wszystkie parametry określone 

wskazane w ofercie Wykonawcy oraz będzie kompatybilny ze sprzętem 

(urządzeniem, oprogramowaniem, elementem) Zamawiającego w zakresie 

wskazanym w SIWZ; ponadto Wykonawca przedstawi na piśmie propozycje 

istotnych zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu 

umowy zaoferowanego przez niego w ofercie; w takim przypadku Zamawiający 

dopuszcza dostarczenie innego modelu Sprzętu/oprogramowania, a Zamawiający 

wyraził na piśmie zgodę na dokonanie tej zmiany i zmiana ta nie pociąga za sobą 

dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego;  

2) pojawienia się na rynku nowego rozwiązania technologicznego w zakresie 

przedmiotu zamówienia, bez względu na fakt, iż dotychczasowe nie zostało 

wycofane z produkcji Wykonawca może zaproponować zastąpienie 

dotychczasowego rozwiązania innym, nowym rozwiązaniem, o nie gorszych 

funkcjach i parametrach technicznych, a Zamawiający może taką propozycję 

przyjąć. Przy czym cena nie może ulec zmianie; 

3) w przypadkach określonych w pkt 1 Zmawiający dopuszcza możliwość przedłużenia 

terminu realizacji Umowy, nie więcej jednak niż o 10 dni roboczych;  



2. W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca, przed dostawą jest zobowiązany 

złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające brak możliwości 

dostarczenia sprzętu/oprogramowania określonego w Umowie oraz wskazać model i 

typ proponowanego sprzętu/oprogramowania wraz z zapewnieniem o spełnieniu 

parametrów określonych w jego ofercie. 

 

§ 8 

Udzielenie licencji na oprogramowanie 

1. Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu licencji na dostarczone 

oprogramowanie na warunkach nie gorszych niż opisane w opisie przedmiotu 

zamówienia najpóźniej w momencie dostawy. 

2. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka, za szkodę wynikłą z wypowiedzenia 

Zamawiającemu licencji przez podmiot uprawniony. 

 

§ 9 

Zasady współdziałania Stron 

1. Strony do kontaktu w celu uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy, wyznaczają i upoważniają wymienione poniżej osoby:  

1) ze strony Zamawiającego:  ........................................................  

2) ze strony Wykonawcy: ..................................................... 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić na piśmie drugą Stronę o zmianie osoby 

upoważnionej do kontaktu; dla skutecznej zmiany osób, o których mowa powyżej nie 

jest konieczne dokonanie zmiany Umowy. 

3. Osoby upoważnione do kontaktu mogą komunikować się ze sobą w sprawach 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy także za pośrednictwem elektronicznych 

narzędzi, w szczególności za pomocą faksu, poczty elektronicznej, telefonu. 

 

§ 10 

 Poufność 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie 

uzyskały w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem niniejszej umowy, co, do 

których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako takie są 

traktowane przez drugą stronę. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej 

ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, strona zwróci się do drugiej strony  

o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną. 

3. Każda ze stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania 

postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej 

zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze stroną. 

4. Zapisy niniejszego paragrafu nie dotyczą informacji stanowiących informację publiczną w 

rozumieniu ustawy z dnia 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. 

poz.1330). 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z realizacji niniejszej Umowy, będą 

współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia a w przypadku nie dojścia do 

porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny 

oraz ustawy PZP. 



3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany 

nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 

4. Wykonawca oświadcza, że zgodnie ze swoją ofertą nie zamierza/zamierza powierzyć 

do wykonania części dostaw podwykonawcy (om), za działanie których Wykonawca 

bierze pełną odpowiedzialność. Zmiana oświadczenia dotyczącego sposobu wykonania 

zamówienia w zakresie podwykonawstwa w trakcie realizacji niniejszej umowy musi być 

uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę.* 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli ten realizuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami, 

pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania prac i wyznaczenia w tym celu 

odpowiedniego terminu.* 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.* 

7. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą 

Stronę na piśmie. 

8. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 7 skutkuje uznaniem za doręczoną 

korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

a jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

* Postanowienia umowy dotyczące podwykonawstwa mają zastosowanie w przypadku 

powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy(om). 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

 

 
 
 

 



Załącznik nr 2 do umowy 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY SPRZĘTU/OPROGRAMOWANIA 

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach  

umowy nr………. z dnia ………………………. 

1. Miejsce dostawy:  

2. Odbiór przedmiotu umowy: 

Nazwa producenta 

i nazwa urządzenia 

/oprogramowania 

Numer seryjny / 

numer licencji 

 

Dostarczone 

oprogramowanie 

TAK/NIE (jeśli 

dotyczy) 

Ilość 

sztuk 

 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Uwagi, dotyczące odbioru przedmiotu umowy: 

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

Przekazany sprzęt i oprogramowanie zostanie poddane kontroli pod względem spełnienia 

parametrów jakościowych i technicznych nie gorszych niż wskazane w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia  

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


