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Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

Nr postępowania: A.261-4/2022 

 

Umowa Nr ............/2022  

zawarta w dniu .....................................2022 roku Węgrowie, pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20,                             

07-100 Węgrów, REGON: 000324984, NIP: 824-10-20-037 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

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

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

REGON: …………………………………………..  

NIP: ……………………………...……… 

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

dalej wspólne zwanymi ,,Stronami” lub osobną ,,Stroną” 

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy i termin realizacji 

1. Przedmiotem Umowy jest zrealizowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:  

a) dostawy systemu rejestracji czasu pracy (dalej: System) obejmującego urządzenia 

wraz z oprogramowaniem w liczbie, o parametrach i wymaganiach wskazanych              

w Załączniku nr 1 do Umowy – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; 

b) wdrożenia Systemu wraz z usługą gwarancji i wsparcia technicznego na zasadach 

i w terminie określonych w Załączniku nr 1 do Umowy – Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia; 

c) przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu na zasadach określonych                

w Załączniku nr 1 do Umowy – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Szczegółowe określenie przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy – 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  
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§ 2 

Dostawa i wdrożenie Systemu 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

a) dostarczy System fabrycznie nowy (urządzenia: nieużywane, nieregenerowane, 

niefabrykowane), wolny od wad oraz pochodzący z oficjalnego kanału sprzedaży 

producenta na rynek polski lub rynek Unii Europejskiej,  

b) jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanego Systemu (wraz                           

z oprogramowaniem),  

c) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu praw własności 

przemysłowej, praw autorskich lub praw pokrewnych związanych z przedmiotem 

Umowy, odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie 

Wykonawca;  

d) w celu wykonania niniejszej Umowy, zapewni, że Zamawiający będzie uprawniony 

- na podstawie stosownych licencji lub sublicencji osób trzecich - do korzystania                   

z oprogramowania niezbędnego do eksploatacji Systemu.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia (dostarczenia 

urządzeń oraz wykonania prac wdrożeniowych i instalacyjnych Systemu) w terminie do 

dnia 25 lutego 2022 roku. 
3. Potwierdzeniem dostarczenia urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a) będzie 

podpisany Protokół Odbioru Urządzeń (Załącznik nr 3 do Umowy).  

4. Potwierdzeniem wykonania całości prac wdrożeniowych będzie Protokół Końcowy 

Wdrożenia (Załącznik nr 4 do Umowy).  

5. Wraz z dostawą urządzeń, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie dokumenty 

związane z urządzeniami, w tym w szczególności instrukcje obsługi i dokument 

gwarancyjny w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznych oraz ewentualne 

dokumenty licencyjne.  

6. Po zakończeniu prac wdrożeniowych, w terminie do 7 dni od dnia podpisania Protokołu 

Końcowego Wdrożenia (Załącznik nr 4 do Umowy), Wykonawca sporządzi i dostarczy 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w języku polskim lub elektronicznej 

(również w języku polskim) na adres e-mail wskazany w § 5 ust. 2 pkt a), spełniającą 

wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy – Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń zdalnych dla 

administratorów Systemu będących pracownikami Zamawiającego w terminie 7 dni od 

dnia zakończenia prac wdrożeniowych, na zasadach i w zakresie wskazanym                                  

w Załączniku nr 1 do Umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Potwierdzeniem przeprowadzenia szkoleń przez Wykonawcę będzie podpisany Protokół 

Wdrożenia Końcowego (Załącznik nr 4 do Umowy). 

8. Wraz z wdrożeniem Systemu, Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczoną 

czasowo i terytorialnie licencje na oprogramowanie wchodzące w skład Systemu, na co 

najmniej następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalania i zwielokrotniania;  

b) użytkowania w pełnym zakresie na dowolnej ilości stanowisk;  

c) użytkowania na dowolnej liczbie komputerów wykorzystywanych przez 

użytkowników;  

d) integracji z systemami zewnętrznymi Zamawiającego.  
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§ 3 

Zadania i zakres odpowiedzialności Wykonawcy 

1. W zakresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do należytego 

zrealizowania przedmiotu Umowy, w szczególności do:  

1) zrealizowania przedmiotu Umowy w terminach określonych w Umowie;  

2) zrealizowania wszystkich prac, objętych przedmiotem Umowy oraz 

wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy – Szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia;  

3) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody, które Wykonawca lub 

działający na jego zlecenie podwykonawca lub inny podmiot działający na 

zlecenie Wykonawcy spowoduje podczas lub w związku z wykonywaniem 

prac będących przedmiotem Umowy, a także za odtwarzanie utraconych, 

uszkodzonych lub zmienionych w wyniku działania Wykonawcy lub 

działający na jego zlecenie podwykonawcy lub innego podmiotu. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno – 

organizacyjnym, personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzą            

i doświadczeniem pozwalającym na należytą realizację przedmiotu Umowy oraz 

zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z najwyższą starannością. 

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować niniejszą Umowę w sposób rzetelny                     

i terminowy, z zachowaniem najwyższej staranności uwzględniającej zawodowy 

charakter prowadzonej przez niego działalności. Wykonawca oświadcza, że nie są mu 

znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą 

uniemożliwić wykonania przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Umowy, a także podczas korzystania                     

z rozwiązania w zakresie i na zasadach opisanych Umową, Zamawiający nie będzie 

zobowiązany do nabywania żadnych usług, pakietów ani uprawnień innych niż 

wyraźnie zdefiniowane Umową. W szczególności zobowiązanie Wykonawcy 

oznacza, że nie jest konieczne nabycie przez Zamawiającego żadnych dodatkowych 

licencji ani uprawnień poza opisanymi Umową, a korzystanie z dostarczonego 

rozwiązania nie spowoduje konieczności nabycia takich licencji lub uprawnień. 

Wszelkie ryzyka związane z szacowaniem ilości potrzebnych licencji lub innych 

uprawnień koniecznych do korzystania z dostarczonym rozwiązaniem zgodnie                  

z Umową obciążają Wykonawcę.  

§ 4 

Termin realizacji zamówienia 

1. Termin wdrożenia RCP do dnia 25 lutego 2022 roku. 

2. Przeprowadzenie szkolenia w terminie 7 dni od dnia wdrożenia systemu RCP,                     

o którym mowa w ust. 1.  

§ 5 

Realizacja Umowy 

1. Strony deklarują ścisłą współpracę i wzajemną pomoc w wykonywaniu Umowy.                     

W szczególności Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia informacji na wniosek 

Wykonawcy. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania o ważnych 

okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy.  

2. Osobami wyznaczonymi przez Strony do współdziałania w wykonywaniu Umowy są:  

a) w imieniu Zamawiającego – ………, e-mail: ……………..  

b) w imieniu Wykonawcy – ………, e-mail: ……………..  
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3. Zmiana danych, o których mowa w ust. 2 wymaga poinformowania drugiej Strony na 

piśmie. Zmiana taka nie stanowi zmian postanowień niniejszej Umowy w rozumieniu    

§ 12 ust. 1 niniejszej umowy. O zmianie danych, o których mowa w ust. 2, Strona 

zobowiązana jest poinformować niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu 

roboczym po dniu dokonania zmiany. W przypadku braku powiadomienia o zmianie 

danych, o których mowa w ust. 2, informacje wysłane pod adres wskazany w ust. 2 

uważa się za skutecznie doręczone Stronie.  

§ 6 

Usługa gwarancji i wsparcia technicznego 

1. Przedmiot zamówienia objęty będzie nie krótszą niż 12 miesięczną usługą gwarancji                

i wsparcia technicznego świadczoną w miejscu użytkowania Systemu, szczegółowo 

opisaną w Załączniku nr 1 do Umowy – Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia.  

2. Bieg usługi gwarancji i wsparcia technicznego rozpoczyna się z chwilą podpisania 

Protokołu Końcowego Wdrożenia (Załącznik nr 4 do Umowy) przez obie Strony. 

3.  Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  

4. Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 2 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii.                 

W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż gwarantowanych czas naprawy, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy w następnym dniu roboczym 

urządzenia/elementy zastępcze (na czas naprawy) co najmniej o takich samych 

parametrach i standardach lub urządzenia/elementy o podobnej funkcjonalności (po 

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym).  

5. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu.  

§ 7 

Wynagrodzenie i płatności  

1. Za zrealizowanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma całkowite wynagrodzenie 

w kwocie ………………………… zł brutto (słownie: ………………………….. 

złotych …./100), VAT: ………, ……………zł netto (słownie:……………… złotych 

…./100).  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty                 

i podatki, w tym podatek VAT i zostaje ustalone na cały okres obowiązywania 

Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie zaspokaja wszelkie jego roszczenia wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania Zamówienia.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w terminie 14 dni licząc od 

dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na 

rachunek bankowy Wykonawcy lub inny rachunek bankowy zgłoszony do wykazu 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT tzw. „BIAŁA LISTA” pod 

rygorem odmowy zapłaty.  

5. Podstawą wystawienia faktury VAT za przedmiot Umowy jest podpisany przez obie 

Strony odpowiedni Protokół.  

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia 

wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego 

bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek 

Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy poprzez 

uregulowanie należności Wykonawcy w jakiejkolwiek formie na rzecz innych 
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podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za 

poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że jakichkolwiek praw Wykonawcy związanych 

bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu 

wykonania Umowy i związanych z nimi należności ubocznych (m. in. odsetek), nie 

przeniesie na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. W przypadku dostarczenia faktury VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej 

należy ją przesłać na adres: zamowienia@wegrow.sr.gov.pl wraz z oznaczeniem 

numeru umowy. 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za własne oraz działającego na jego zlecenie 

podwykonawcy działania lub zaniechania związane z realizacją Umowy, chyba że 

szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub 

osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które Wykonawca lub 

osoba trzecia, którą Wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy, spowoduje 

podczas lub w związku z wykonywaniem prac będących przedmiotem Umowy.  

2. Wykonawca nie może powierzyć osobie trzeciej wykonywania zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 

na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.  

§ 9 

Poufność informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania, w tym do nieudostępniania 

podmiotom trzecim, uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją 

niniejszej Umowy wszelkich informacji prawnie chronionych oraz informacji 

oznaczonych przez Zamawiającego jako informacje poufne.  

2. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 nie odnosi się do 

informacji, które są publicznie znane bez naruszania zobowiązania do zachowania 

poufności oraz informacji ujawnionych za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca może, na żądanie właściwego sądu, organu administracyjnego lub 

innego upoważnionego podmiotu, udostępnić informacje, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie wskazanym w takim żądaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa bez konieczności uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia Zamawiającego                     

o wystąpieniu z takim żądaniem przez określony podmiot.  

4. Określone w niniejszym paragrafie zobowiązanie do zachowania poufności trwa 

także po ustaniu stosunku umownego do czasu utraty przez informacje charakteru 

informacji prawnie chronionych lub do czasu utraty wartości dla Zamawiającego, nie 

krócej jednak niż przez 5 lat.  

5. Za każdorazowe naruszenie klauzuli poufności, w zakresie o którym mowa                       

w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                       

w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 

6. Strony zgodnie oświadczają, że dane pracowników, współpracowników                                   

i reprezentantów Stron udostępnione w Umowie lub w związku z jej zawarciem                       
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i wykonywaniem, przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron, 

w celu realizacji niniejszej Umowy. Przekazywane dane osobowe mogą obejmować: 

imię i nazwisko oraz inne dane przewidziane w Umowie. Każda ze Stron 

otrzymujących dane osobowe od drugiej Strony będzie ich administratorem                           

w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. Strona udostępniająca dane osobowe zobowiązuje 

się przekazać zainteresowanym osobom, których dane przekazała, informacje 

dotyczące drugiej Strony, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów                            

o ochronie danych osobowych, przepisów wewnętrznych o ochronie informacji, 

procedur i przepisów wewnętrznych Zamawiającego wynikających z polityki 

bezpieczeństwa wdrożonych u Zamawiającego udostępnionych Wykonawcy.  

8. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania określone dla podmiotu 

przetwarzającego w rozumieniu art. 4 pkt 8 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, w szczególności zapewnia, że wdrożył 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi 

RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie art. 32 RODO i na 

podstawie art. 28 RODO mogą mu zostać powierzone do przetwarzania dane 

osobowe.  

9. Strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, aby 

przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem oraz by zapewnić ochronę praw osób, 

których dane dotyczą, stanowiącą Załącznik nr 5 do Umowy.  

10. Strony zgodnie oświadczają, że dane pracowników, współpracowników                           

i reprezentantów Stron udostępnione w Umowie lub w związku z jej zawarciem                        

i wykonywaniem, przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron, 

celem realizacji niniejszej Umowy. Przekazywane dane osobowe mogą obejmować: 

imię i nazwisko oraz inne dane przewidziane w Umowie. Każda ze Stron 

otrzymujących dane osobowe od drugiej Strony będzie ich administratorem                           

w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. Strona udostępniająca dane osobowe zobowiązuje 

się przekazać zainteresowanym osobom, których dane przekazała, informacje 

dotyczące drugiej Strony, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO.  

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach 

wskazanych w przepisach prawa oraz niniejszej Umowie.  

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy 

Wykonawca naruszył którekolwiek ze swoich zobowiązań i nie zaprzestał naruszeń         

w terminie wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego. Wezwanie musi być 

dokonane w formie pisemnej. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

Umowy w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu 

wyznaczonego na piśmie przez Zamawiającego.  

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, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydzieści) dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania terminu 

dodatkowego w przypadku, w którym opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy 
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względem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, wyniesie co 

najmniej 30 dni, w terminie 30 (trzydzieści) dni od powzięcia wiadomości                                  

o powyższych okolicznościach.  

5. Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o częściowym odstąpieniu od 

Umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy, która została odebrana przez 

Zamawiającego. Kara umowna, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt e) naliczana jest                      

w stosunku do wynagrodzenia za niezrealizowany przedmiot umowy.  

6. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające      

z gwarancji i rękojmi wykonane do chwili odstąpienia i odebranego bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego przedmiotu Umowy.  

7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 11 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych                                

w następujących przypadkach i w następujących wysokościach:  

a) za opóźnienie (chyba, że powstało z wyłącznej winy Zamawiającego lub 

wskutek siły wyższej) w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa                       

w § 1 ust. 1 pkt a) w terminie określonym w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. Kara umowna naliczana jest osobno dla każdej z lokalizacji 

wdrożenia Systemu;  

b) za opóźnienie (chyba, że powstało z wyłącznej winy Zamawiającego lub 

wskutek siły wyższej) w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa                 

w § 1 ust. 1 pkt b) w terminie określonym w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia;  

c) za opóźnienie (chyba, że powstało z wyłącznej winy Zamawiającego lub 

wskutek siły wyższej) w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa               

w § 1 ust. 1 pkt c) w terminie określonym w § 2 ust. 7 – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia;  

d) za każdy stwierdzony przypadek (chyba, że powstał z wyłącznej winy 

Zamawiającego lub wskutek siły wyższej) w naruszeniu warunków 

świadczenia usługi gwarancji i wsparcia technicznego na zasadach 

wskazanych w pkt VII ust. 2 Załącznika do Umowy – Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem sytuacji wskazanej w pkt d) –                                

w wysokości 100,00 zł; 

e) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% kwoty 

wynagrodzenia całkowitego określonego w § 7 ust. 1 Umowy. W przypadku 

odstąpienia od Umowy w części Zamawiającemu przysługuje prawo do 

naliczenia kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia za 

niezrealizowaną część Umowy.  

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.  

3. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy 
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lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

4. Kary umowne podlegają stosownemu łączeniu.  

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mają 

postać aneksów.  

2. Spory powstałe pomiędzy stronami w związku z realizacją umowy, Strony poddadzą 

rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą. Zgoda w każdym przypadku 

powinna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

§ 13 

Załączniki 

Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są: 

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

2. Załącznik nr 2 – kopia Formularza Ofertowego Wykonawcy; 

3. Załącznik nr 3 – Protokół odbioru urządzeń; 

4. Załącznik nr 4 – Protokół wdrożenia końcowego;  

5. Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych. 

 

WYKONAWCA:  ZAMAWIAJĄCY: 

         

 

 

    Zatwierdzam wzór:            

 

 


