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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA  

Nr CSIOZ/…./2019 

 

zawarta w dniu ............................... 2019 roku w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, ul.  Stanisława Dubois 5 A, 00-

184 Warszawa, posiadającym REGON 001377706, NIP: 5251575309, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” reprezentowanym 

przez: …, 

a 

… zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, reprezentowanym przez: …, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.270.230.2018, zawarta została umowa, zwana dalej 

„Umową”, o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy i termin realizacji 

1. Przedmiotem Umowy jest Rozbudowa sieciowych modułów kryptograficznych HSM (Hardware security module) przez Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z  siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A. 

2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik 

nr 1 „Opis Przedmiotu Zamówienia” do Umowy oraz Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 „Oferta Wykonawcy” do 
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Umowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany nie później niż w terminie do ………….. Dni od dnia podpisania Umowy.  

4. Przedmiot Umowy dotyczy projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych (P1) – P1 Faza 2 

§ 2 

Komunikacja i doręczenia 

1. Do współpracy i koordynacji realizacji Umowy, w tym do podpisywania protokołów odbioru upoważnione są następujące osoby: 

1)  ze strony Wykonawcy: 

…, tel.: …, e-mail: …, 

lub  

…, tel.: …, e-mail:…  

2) ze strony Zamawiającego: 

…, tel.: …, e-mail: …, 

lub 

…, tel.: …, e-mail:… . 

2. W przypadku korespondencji Stron w postaci papierowej lub elektronicznej, będzie ona przesyłana: 

1) do Zamawiającego pod następujący adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul.  Stanisława Dubois 5A, 

00-184 Warszawa lub kancelaria@csioz.gov.pl 

2) do Wykonawcy pod następujący adres: … 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o zmianie danych, o  których mowa w ust. 1 lub 2. Zmiana 

taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu, staje się skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia o niej drugiej 

Strony. 
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§ 3 

Terminy i odbiory 

1. Wykonawca dostarczy Moduły, dokona ich montażu, instalacji oraz konfiguracji w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 Umowy, 

z  zastrzeżeniem ust. 2-5 poniżej. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy z wyprzedzeniem, co najmniej 5 Dni roboczych, z tym, że niezbędna 

jest akceptacja tego terminu przez Zamawiającego. Za dzień roboczy (zwany dalej „Dniem roboczym”) uznaje się dzień od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych 

u Zamawiającego. 

3. Po akceptacji terminu przez Zamawiającego Wykonawca dostarczy Moduły z niezbędnymi licencjami, instrukcjami 

eksploatacyjnymi i instrukcjami obsługi Modułów. 

4. Po dostarczeniu przedmiotu Umowy, Wykonawca przy udziale przedstawicieli Stron, dokona rozpakowania, sprawdzenia 

i  przystąpi do montażu, instalacji i konfiguracji Modułów oraz Systemu w szafach RACK wskazanych przez Zamawiającego. 

5. W ramach instalacji i konfiguracji Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Dostarczenia sprzętu do serwerowni COPD (Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych) – Warszawa 04-186, ul. Grochowska 

21A i ZOPD (Zapasowym Ośrodku Przetwarzania Danych) – Warszawa 02-673, ul. Konstruktorska 5. 

2) Montażu sprzętu, w tym montaż kabli FC/LAN oraz kabli zasilających. 

3) Podłączenia sprzętu do sieci zasilającej i sieci logicznej. 

4) Instalacji i konfiguracji oprogramowania w sposób umożliwiający uzyskanie przez kupującego dostępu do w pełni 

konfigurowalnych oraz widocznych dla administratora zasobów sprzętu z poziomu GUI. 

5) Uruchomienia sprzętu i przedstawienie na życzenie kupującego funkcjonalności sprzętu. 

6. Po montażu, instalacji i konfiguracji Modułów Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu Umowy. Zamawiający, 

w  ciągu 3 Dni Roboczych od zgłoszenia, dokona weryfikacji wykonania przedmiotu Umowy i  odbioru lub zgłosi zastrzeżenia.  
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7. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń Wykonawca usunie wszystkie zgłoszone błędy lub inne nieprawidłowości w terminie 

2 Dni roboczych i przedstawi przedmiot Umowy do ponownego odbioru. Procedura odbioru będzie powtarzana do czasu 

dokonania odbioru lub odstąpienia od Umowy. 

8. Przedmiot Umowy uznaje się za zrealizowany po spełnieniu przez Wykonawcę, w sposób zgodny z Umową, wszystkich czynności 

(dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja) wchodzących w skład przedmiotu Umowy oraz po podpisaniu przez Strony Protokołu 

Odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.  

9. Wykonawca, do dnia odbioru Modułów zgodnie z ust. 8, ponosi odpowiedzialność za dostarczony przedmiot Umowy 

10. Na użytek niniejszej Umowy niniejsze pojęcia oznaczają: 

1) Instytucja Kontrolująca – Instytucja Pośrednicząca, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, Komisja 

Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy, instytucja audytowa w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także inne podmioty upoważnione do dokonywania kontroli na 

podstawie odrębnych przepisów; 

2) Instytucja Pośrednicząca – Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie, będąca stroną porozumienia z 

Zamawiającym o dofinansowanie Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 

cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2” 

11. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego i Instytucji Pośredniczącej, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, o: 

a. złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz każdej zmianie w tym zakresie; 

b. otwarciu likwidacji oraz każdej zmianie w tym zakresie; 

c. toczącym się wobec Wykonawcy jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym skarbowym lub o zajęciu 

składników majątku Wykonawcy oraz każdej zmianie w tym zakresie.  

12. Strony potwierdzają, że ilekroć Umowa przewiduje uprawnienie Zamawiającego do żądania od Wykonawcy udzielenia 

informacji, uprawnienie to przysługuje także Instytucji Kontrolującej. Instytucja Kontrolująca może ponadto żądać udzielenia 
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jej informacji, do której udzielenia Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany bez uprzedniego żądania.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontrolom w zakresie sposobu, jakości i terminowości realizacji Umowy, 

prowadzonym przez Instytucję Kontrolującą – za pośrednictwem jej personelu lub z wykorzystaniem osób trzecich. 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego: 

a. zaprezentowania i udostępnienia Instytucji Kontrolującej rezultatów prowadzonych prac w ramach realizacji Umowy; 

b. przedstawienia Instytucji Kontrolującej wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją Umowy, w 

szczególności rachunków i faktur, umów z podwykonawcami, protokołów, oświadczeń i raportów; 

c. udzielenia Instytucji Kontrolującej niezbędnych wyjaśnień. 

14. Wykonawca zapewni osobom prowadzącym kontrolę z ramienia Instytucji Kontrolującej dostęp do pomieszczeń i 

infrastruktury, w tym teleinformatycznej, związanych z realizacją Umowy. Osoby prowadzące kontrolę z ramienia Instytucji 

Kontrolującej będą uprawnione do przeprowadzenia niezbędnych oględzin.  

15. Jeżeli Strony będą korzystać z systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia komunikacji i rejestrowania decyzji 

w ramach realizacji Umowy, Instytucja Kontrolująca będzie uprawniona do żądania wglądu do takiego systemu, jak również 

uzyskania kopii jego zawartości.  

16. Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej, wziąć udział w wywiadach, 

ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych.  

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy wynosi … zł brutto (słownie: ... 

złotych), w tym podatek VAT. Cena jednostkowa za jeden Moduł wynosi … zł brutto.  

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury lub rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia (w postaci papierowej 
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lub elektronicznej) prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku do siedziby Zamawiającego, na numer konta bankowego 

Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku. 

4. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku jest podpisany przez Strony Protokół Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 8 

Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury lub rachunku z uwzględnieniem cen jednostkowych brutto 

Modułów. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do realizacji. 

6. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi ze środków budżetu państwa oraz środków europejskich EFRR w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, dla projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 

zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2”. Zmiana finansowania nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

aneksu. 

§ 5 

Gwarancja i rękojmia.  

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Moduły są zgodne z Umową, w tym z  Załącznikami nr 1 i 2 do Umowy oraz, że w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowa, udziela Zamawiającemu gwarancji na warunkach określonych w Umowie. 

2. Dostarczony Przedmiot Umowy objęty jest gwarancją Wykonawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres ….. 

miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru, o  którym mowa w § 3 ust. 8 Umowy. 

3. Zgłaszanie oraz obsługa awarii: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, czas reakcji na zgłoszenie 4 godziny od momentu zgłoszenia 

przez Zamawiającego, czas naprawy lub wymiany uszkodzonego Modułu na nowy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania awarii i wad Modułów pocztą elektroniczną …………………. 

5. Usunięcie awarii Modułu nastąpi poprzez jego naprawę lub wymianę na nowy, z zastrzeżeniem, że Moduł wymieniony nie może 

być gorszy (o gorszych parametrach) niż sprzęt wymieniany.  



 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl 

www.csioz.gov.pl |Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP | NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

7 

6.  W przypadku wymiany na nowy, okres gwarancji biegnie na nowo od daty wymiany. 

7. W przypadku awarii Modułu wymagającego jego wymiany, wymiana na nowy Moduł zostanie dokonana bez konieczności zwrotu 

Modułu uszkodzonego.  

8. W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, Moduł będzie wymieniony przez Wykonawcę na nowy bez 

konieczności zwrotu uszkodzonego dysku twardego lub innego nośnika danych.  

9. W przypadku, gdy opóźnienie w usuwaniu awarii w stosunku do terminu wskazanego w ust. 3, będzie trwało dłużej niż 48 godzin, 

Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Wykonawca gwarantuje, że usługi gwarancyjne w ramach Umowy będą świadczone w sposób profesjonalny zgodnie ze 

standardami obowiązującymi w branży. 

11. Realizacja obowiązków gwarancyjnych podlegać będzie dokumentowaniu przez Wykonawcę w Protokole gwarancyjnym, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

12. Koszty związane ze świadczeniem gwarancji obciążają Wykonawcę. 

13. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z 

gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie 

wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega 

zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę 

wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Wykonawca wyraża 

zgodę na wyrównanie Okres rękojmi za wady z okresem gwarancji. 

14. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie stanowią dokument gwarancyjny dla gwarancji Wykonawcy, w rozumieniu 

przepisu art. 5772 Kodeksu cywilnego.  

15. Strony zgodnie postanawiają, że pod pojęciem awarii rozumieją uszkodzenie jednego lub więcej elementów Modułu, 

ograniczające wydajność lub funkcjonalność lub uniemożliwiające Zamawiającemu korzystanie  z Modułu zgodnie z jego 

specyfikacją techniczną określoną w  Umowie i załącznikach do niej.   
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§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu dostarczenia montażu, instalacji i  konfiguracji Modułów w terminie 

wskazanym w § 1 ust. 4 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 3% 

wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1  Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.   

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu naprawy błędów lub innych nieprawidłowości Modułów wskazanych w 

trakcie odbioru, w terminie wskazanym w § 3 ust. 7 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami 

umownymi w wysokości 3% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu usunięcia awarii Modułów, w  tym wymiany na nowe, jeżeli była konieczna 

w trakcie gwarancji, w terminie wskazanym w § 5 ust. 3 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 

0,08% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 

4. W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 

ust. 1 Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, jeżeli nie pokryją one 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, o którym mowa w § 7 Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez 

potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.  

7. Strony rozszerzają zakres odpowiedzialności określony w art. 473 § 1 Kodeksu cywilnego w ten sposób, że Wykonawca przejmuje 

na siebie odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy z powodu okoliczności od niego niezależnych, a 
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uniemożliwiających realizację Umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym w Umowie, z wyłączeniem przeszkód 

wynikających z siły wyższej lub wyłącznej winy Zamawiającego.  

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …  w wysokości … zł (słownie:…) 

brutto, w tym VAT, tj. 10% wartości wynagrodzenia brutto, o  którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 

148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej 

PZP. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia w zakresie określonym w art. 148 ust. 2 PZP. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gotówce Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o zwrot 

zabezpieczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwolnione: 

1)  w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, 

o którym mowa w § 3 ust. 8 Umowy; 

2)  w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady 

§ 8 

Licencje 

1. Jeżeli do wykonania przedmiotu Umowy konieczne będzie zapewnienie lub udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

licencji, nastąpi to na zasadach określonych poniżej.  

2. Licencje upoważniać będą Zamawiającego, w ramach danej Licencji, do korzystania z  oprogramowania i jego aktualizacji bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, trwałego lub czasowego zwielokrotniania oprogramowania, w całości lub w części 
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jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, jak i zwielokrotniania w zakresie, w którym jest to niezbędne do wprowadzania, 

wyświetlania, stosowania, przystosowywania, przechowywania oprogramowania dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie 

z jego charakterem i przeznaczeniem, dokumentacją oprogramowania oraz warunkami Umowy. 

3. Licencje będą mogły być wykorzystywane wyłącznie dla celów działalności Zamawiającego i nie obejmują prawa do 

wprowadzenia oprogramowania do obrotu lub przekazywania, ani w części ani w  całości osobom trzecim zarówno odpłatnie, 

jak i nieodpłatnie w żadnej formie prawnej. 

4. W ramach licencji Zamawiający będzie miał także prawo do korzystania z dokumentacji oprogramowania. 

5. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 8 Umowy na Zamawiającego przechodzi własność nośników, 

na których utwory utrwalono. 

§ 9 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części, według jego wyboru, w przypadku, gdy: 

1) dotychczasowy przebieg prac związanych z realizacją Umowy wskazywać będzie, że zachodzą uzasadnione wątpliwości, iż 

Umowa zostanie należycie wykonana i w umówionym terminie, w  szczególności, gdy wysokość naliczonych kar umownych 

przekroczy 20% kwoty oznaczonej, jako maksymalne wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce opóźnieniu powyżej 10 dni wobec terminu dostarczenia montażu, instalacji i konfiguracji 

Modułów, wskazanego w § 1 ust. 4 Umowy; 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.   

2. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu 

okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia. 

3. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy albo jej części w wypadku zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej 
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uniemożliwiających realizację Umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do 

przewidzenia i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań 

wynikających z  Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, 

2) zmiany postanowień Umowy w sytuacji, gdy dotyczy ona zmiany producenta, modelu Modułów, w szczególności w przypadku 

zakończenia jego produkcji lub wycofania go z  produkcji lub  braku jego dostępności na rynku europejskim, z tym, że 

wynagrodzenie wskazane w  Umowie nie  może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne Modułów nie mogą być gorsze niż 

wskazane w Umowie; 

3) zmiany terminu realizacji Umowy, jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania 

Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z  jego treścią i celem. 

2. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Umowie, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

1. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla  siedziby Zmawiającego. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 2 Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w  terminie 30 dni 
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kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

4. Umowa została zawarta w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru; 

Załącznik nr 4 – Protokół gwarancyjny 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

……………………………..…..…… ………………………………………. 

(data, podpis Zamawiającego) (data, podpis Wykonawcy) 

 

 


