Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/2/KC/2016

Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR UMOWY
Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia ……………….…….. pomiędzy:
Województwem Pomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku,
Adres: ul Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
NIP 583-26-72-043 Regon: 192035191
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………., NIP: ……………., Regon ………………
zwanym dalej Wykonawcą,
następującej treści:
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) znak sprawy:
WUP/OZP/3320/3321/2/KC/2016, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:
§1
I. część przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest dostawa zestawów komputerowych zgodnie z treścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – I. część przedmiotu zamówienia,
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do
umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt będący przedmiotem umowy odpowiadał
wymaganiom i parametrom minimalnym opisanym w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad
fizycznych, prawnych i stanowi jego własność oraz że nie jest obciążony jakimikolwiek
prawami na rzecz osób trzecich.
II. część przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest dostawa laserowych urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie z treścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – II. część przedmiotu zamówienia,
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do
umowy.
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2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt będący przedmiotem umowy odpowiadał
wymaganiom i parametrom minimalnym opisanym w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad
fizycznych, prawnych i stanowi jego własność oraz że nie jest obciążony jakimikolwiek
prawami na rzecz osób trzecich.
III. część przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest dostawa macierzy dyskowej zgodnie z treścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – III. część przedmiotu zamówienia,
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do
umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt będący przedmiotem umowy odpowiadał
wymaganiom i parametrom minimalnym opisanym w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad
fizycznych, prawnych i stanowi jego własność oraz że nie jest obciążony jakimikolwiek
prawami na rzecz osób trzecich.
IV. część przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest dostawa switcha sieciowego zgodnie z treścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – IV. część przedmiotu zamówienia,
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do
umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt będący przedmiotem umowy odpowiadał
wymaganiom i parametrom minimalnym opisanym w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad
fizycznych, prawnych i stanowi jego własność oraz że nie jest obciążony jakimikolwiek
prawami na rzecz osób trzecich.

V. część przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem
umowy
jest
dostawa
tabletu
zgodnie
z
treścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – V. część przedmiotu zamówienia,
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do
umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt będący przedmiotem umowy odpowiadał
wymaganiom i parametrom minimalnym opisanym w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad
fizycznych, prawnych i stanowi jego własność oraz że nie jest obciążony jakimikolwiek
prawami na rzecz osób trzecich.
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VI. część przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem
umowy
jest
dostawa
projektorów
zgodnie
z
treścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – VI. część przedmiotu zamówienia,
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do
umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt będący przedmiotem umowy odpowiadał
wymaganiom i parametrom minimalnym opisanym w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad
fizycznych, prawnych i stanowi jego własność oraz że nie jest obciążony jakimikolwiek
prawami na rzecz osób trzecich.

VII. część przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem
umowy
jest
dostawa
laptopów
zgodnie
z
treścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – VII. część przedmiotu zamówienia,
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do
umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt będący przedmiotem umowy odpowiadał
wymaganiom i parametrom minimalnym opisanym w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad
fizycznych, prawnych i stanowi jego własność oraz że nie jest obciążony jakimikolwiek
prawami na rzecz osób trzecich.

1.

2.
3.
4.
5.

§2
Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji jakości na dostarczony sprzęt, na okres
określony w Specyfikacji asortymentu oferowanego przez Wykonawcę, stanowiącej
załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru towaru i podpisania protokołu zdawczoodbiorczego.
Dokumenty gwarancji zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostarczenia
przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu umowy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania dostawy przedmiotu umowy.

§3
1. Termin rozpoczęcia dostaw stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają na dzień
podpisania umowy.
2. Dostawy będące przedmiotem umowy ukończone zostaną do dnia 10.11.2016 roku.
3. Do kontaktów i współpracy związanej z wykonaniem umowy upoważnia się
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a) ze strony Zamawiającego ………………………………..
b) ze strony Wykonawcy ……………………………
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 następuje w drodze pisemnej i nie stanowi zmiany
treści umowy.
§4
I. część przedmiotu zamówienia:
1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie …………zł netto,
plus ………% stawka podatku VAT, …………………. z brutto, z czego:
a) Zadanie I: Zestawy komputerowe PC z monitorem szt. 4 -……….zł netto, plus ………%
stawka podatku VAT, …………………. z brutto
b) Zadanie II: Zestawy komputerowe PC z monitorem szt. 20 - ……..zł netto, plus ………%
stawka podatku VAT, …………………. z brutto
c) Zadanie III: Zestawy komputerowe PC z monitorem szt. 3 - …………..zł netto, plus ………%
stawka podatku VAT, …………………. z brutto.
2. Źródłem finansowania Zadania I. są środki finansowe projektu Pomocy Technicznej
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ujęte we wniosku o dofinansowanie
projektu pomocy technicznej na 2016 rok współfinansowanym przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wpłaci Wykonawcy przelewem
w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury (wystawionej nie
wcześniej niż w dniu dostawy).
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zostanie on doliczony do kwot netto do
wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, obowiązujących w dniu wystawienia
faktury.
5. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych za każde wykonane zadanie.
6. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany przez strony protokół
odbioru potwierdzający prawidłowość wykonania danej dostawy.
7. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: datę odbioru, oraz informację
o należytym wykonaniu przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym.
8. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do podpisania protokołów odbioru
przedmiotu umowy są: ………………………………………………… .
9. Wszelkie koszty związane z przesyłką lub dostawą i wniesieniem przedmiotu umowy
pokrywa Wykonawca, zarówno w przypadku odbioru przedmiotu umowy jak i jego
reklamacji.

II. część przedmiotu zamówienia:
1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie …………zł netto,
plus ………% stawka podatku VAT, …………………. z brutto, z czego:
a) Zadanie I: Laserowe urządzenie wielofunkcyjne szt. 2 -……….zł netto, plus ………%
stawka podatku VAT, …………………. z brutto
b) Zadanie II: Laserowe urządzenie wielofunkcyjne szt. 2 - ……..zł netto, plus ………%
stawka podatku VAT, …………………. z brutto.
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2. Źródłem finansowania Zadania I. są środki finansowe projektu Pomocy Technicznej
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ujęte we wniosku o dofinansowanie
projektu pomocy technicznej na 2016 rok współfinansowanym przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wpłaci Wykonawcy przelewem
w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury (wystawionej nie
wcześniej niż w dniu dostawy).
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zostanie on doliczony do kwot netto do
wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, obowiązujących w dniu wystawienia
faktury.
5. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych za każde wykonane zadanie.
6. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany przez strony protokół
odbioru potwierdzający prawidłowość wykonania danej dostawy.
7. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: datę odbioru, oraz informację
o należytym wykonaniu przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym.
8. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do podpisania protokołów odbioru
przedmiotu umowy są: ………………………………………………… .
9. Wszelkie koszty związane z przesyłką lub dostawą i wniesieniem przedmiotu umowy
pokrywa Wykonawca, zarówno w przypadku odbioru przedmiotu umowy jak i jego
reklamacji.
III. część przedmiotu zamówienia:
1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie …………zł netto,
plus ………% stawka podatku VAT, …………………. z brutto.
2. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wpłaci Wykonawcy przelewem
w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury (wystawionej nie
wcześniej niż w dniu dostawy).
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zostanie on doliczony do kwot netto do
wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, obowiązujących w dniu wystawienia
faktury.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany przez strony protokół
odbioru potwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu umowy.
5. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: datę odbioru, oraz informację
o należytym wykonaniu przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym.
6. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do podpisania protokołów odbioru
przedmiotu umowy są: ………………………………………………… .
7. Wszelkie koszty związane z przesyłką lub dostawą i wniesieniem przedmiotu umowy
pokrywa Wykonawca, zarówno w przypadku odbioru przedmiotu umowy jak i jego
reklamacji.

IV. część przedmiotu zamówienia:
1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie …………zł netto,
plus ………% stawka podatku VAT, …………………. z brutto.
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2. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wpłaci Wykonawcy przelewem
w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury (wystawionej nie
wcześniej niż w dniu dostawy).
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zostanie on doliczony do kwot netto do
wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, obowiązujących w dniu wystawienia
faktury.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany przez strony protokół
odbioru potwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu umowy.
5. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: datę odbioru, oraz informację
o należytym wykonaniu przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym.
6. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do podpisania protokołów odbioru
przedmiotu umowy są: ………………………………………………… .
7. Wszelkie koszty związane z przesyłką lub dostawą i wniesieniem przedmiotu umowy
pokrywa Wykonawca, zarówno w przypadku odbioru przedmiotu umowy jak i jego
reklamacji.

V. część przedmiotu zamówienia:
1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie …………zł netto,
plus ………% stawka podatku VAT, …………………. z brutto.
2. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wpłaci Wykonawcy przelewem
w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury (wystawionej nie
wcześniej niż w dniu dostawy).
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zostanie on doliczony do kwot netto do
wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, obowiązujących w dniu wystawienia
faktury.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany przez strony protokół
odbioru potwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu umowy.
5. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: datę odbioru, oraz informację
o należytym wykonaniu przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym.
6. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do podpisania protokołów odbioru
przedmiotu umowy są: ………………………………………………… .
7. Wszelkie koszty związane z przesyłką lub dostawą i wniesieniem przedmiotu umowy
pokrywa Wykonawca, zarówno w przypadku odbioru przedmiotu umowy jak i jego
reklamacji.
VI. część przedmiotu zamówienia:
1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie …………zł netto,
plus ………% stawka podatku VAT, …………………. z brutto, z czego:
a) Zadanie I: Projektor podsufitowy szt. 1 -……….zł netto, plus ………% stawka podatku
VAT, …………………. z brutto
b) Zadanie II: Projektor przenośny szt. 1 - ……..zł netto, plus ………% stawka podatku VAT,
…………………. z brutto.
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2. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wpłaci Wykonawcy przelewem
w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury (wystawionej nie
wcześniej niż w dniu dostawy).
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zostanie on doliczony do kwot netto do
wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, obowiązujących w dniu wystawienia
faktury.
4. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych za każde wykonane zadanie.
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany przez strony protokół
odbioru potwierdzający prawidłowość wykonania danej dostawy.
6. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: datę odbioru, oraz informację
o należytym wykonaniu przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym.
7. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do podpisania protokołów odbioru
przedmiotu umowy są: ………………………………………………… .
8. Wszelkie koszty związane z przesyłką lub dostawą i wniesieniem przedmiotu umowy
pokrywa Wykonawca, zarówno w przypadku odbioru przedmiotu umowy jak i jego
reklamacji.

VII. część przedmiotu zamówienia:
1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie …………zł netto,
plus ………% stawka podatku VAT, …………………. z brutto, z czego:
a) Zadanie I: Laptop max 15,6” szt. 5 -……….zł netto, plus ………% stawka podatku VAT,
…………………. z brutto
b) Zadanie II: Laptop max 15,6” szt. 1 - ……..zł netto, plus ………% stawka podatku VAT,
…………………. z brutto,
c) Zadanie II: Laptop 13,3-14,0” szt. 1 - ……..zł netto, plus ………% stawka podatku VAT,
…………………. z brutto.
2. Źródłem finansowania Zadania I. są środki finansowe projektu Pomocy Technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Pomocy Technicznej
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ujęte we wniosku o dofinansowanie
projektu pomocy technicznej na 2016 rok współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wpłaci Wykonawcy przelewem
w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury (wystawionej nie
wcześniej niż w dniu dostawy).
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zostanie on doliczony do kwot netto do
wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, obowiązujących w dniu wystawienia
faktury.
5. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych za każde wykonane zadanie.
6. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany przez strony protokół
odbioru potwierdzający prawidłowość wykonania danej dostawy.
7. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: datę odbioru, oraz informację
o należytym wykonaniu przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym.
8. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do podpisania protokołów odbioru
przedmiotu umowy są: ………………………………………………… .
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9. Wszelkie koszty związane z przesyłką lub dostawą i wniesieniem przedmiotu umowy
pokrywa Wykonawca, zarówno w przypadku odbioru przedmiotu umowy jak i jego
reklamacji.

§5
1. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca
zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 3 dni w ramach wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4.
2. W okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawcę, wszelkie usterki dotyczące przedmiotu
umowy
będą
składane
do
Wykonawcy
przez
Zamawiającego
w formie pisemnej reklamacji w terminie do 3 dni od stwierdzenia usterki. Zgłoszenie
w sprawie reklamacji może zostać dokonane faksem lub pocztą elektroniczną.
3. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w ciągu 3 dni od dnia otrzymania
reklamacji. Brak odpowiedzi stanowi uznanie reklamacji.
§6
I., II., VII. część przedmiotu zamówienia:
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji danego zadania,
2) za opóźnienie związane z usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego wad
stwierdzonych w trakcie odbioru, w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego
w § 4 ust. 1 dla danego zadania,
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10%
wartości przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

III., IV., V., VI. część przedmiotu zamówienia:
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie związane z usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego wad
stwierdzonych w trakcie odbioru, w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego
w § 4 ust. 1,
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10%
wartości przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w szczególności, gdy:
1) otwarto likwidację działalności Wykonawcy,
2) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem dostawy o okres przekraczający 5 dni
roboczych,
3) Wykonawca opóźnia się powyżej 5 dni roboczych z usunięciem zgłoszonych
przez Zamawiającego wad stwierdzonych w trakcie odbioru.
2. Prawo odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 7 dni od powzięcia
wiadomości, o których mowa w § 7 ust. 1
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
4. W wypadku określonym w § 7 ust. 3 postanowienia o karze umownej nie mają
zastosowania.

1.
2.
3.
4.

§8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Wszystkie spory wynikające z realizacji postanowień umowy rozstrzygane będą przez
Strony w drodze negocjacji.
W razie braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w ten sposób, kwestie sporne poddane
zostaną rozpatrzeniu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

……………………..

Wykonawca

……………………………

Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr …………….
2. Oferta Wykonawcy
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