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UMOWA (Wzór) 

zawarta w Katowicach w dniu ............................ r., zwana dalej „umową”, pomiędzy: 

Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Poniatowskiego 31,  

40-055 Katowice, NIP: 6341087040, REGON: 000332245, zwanym dalej „Zamawiającym”, repre-

zentowanym przez Justynę Pikiewicz – Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego 

a 

........................................................................, adres: ..........................................................................., 

wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w ....................................................... pod numerem ............................................................ 

/wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: .............................., REGON: .................................., 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/ą przez:  

..............................................................................................................................................................., 

zwanymi wspólnie w dalszej części umowy „Stronami”. 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie prze-

targu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego, wraz z dostawą, fabrycznie nowego, nie-

używanego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 r., systemu bezpieczeństwa brzegu sieci 

w postaci 12 urządzeń Firewall UTM, wraz z systemem raportowania i logowania oraz wraz  

z usługą aktualizacji funkcji bezpieczeństwa brzegu sieci przez okres 36 miesięcy od dnia podpi-

sania bez zastrzeżeń przez Strony protokołu odbioru danego urządzenia, tj.: 

1) 1 urządzenia z grupy I, (marka/model:……………………………) spełniającego wymagania 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ, 

2) 4 urządzeń z grupy II, (marka/model:……………………………) spełniających wymagania 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 

3) 7 urządzeń z grupy III, (marka/model:……………………………) spełniających wymagania 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 

– zwanych dalej „urządzeniem” lub „urządzeniami”.  

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego (część gwaranto-

wana) oraz z zamówienia objętego prawem opcji. 

3. Zamówienie podstawowe (minimalny zakres przedmiotu umowy) obejmuje zakup, wraz z do-

stawą, fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 r. sys-

temu bezpieczeństwa brzegu sieci w postaci: 

1) 1 sztuki urządzenia z grupy I,  

2) 1 sztuki urządzenia z grupy II , 

3) 1 sztuki urządzenia z grupy III, 

wraz z systemem raportowania i logowania oraz usługą aktualizacji funkcji bezpieczeństwa przez 

okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru danego urzą-

dzenia. 

4. Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieużywa-

nego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 r., systemu bezpieczeństwa brzegu sieci  
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w postaci maksymalnie: 

1) 3 sztuk urządzeń z grupy II, 

2) 6 sztuk urządzeń z grupy III, 

wraz z systemem raportowania i logowania oraz usługą aktualizacji funkcji bezpieczeństwa przez 

okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru danego urzą-

dzenia. 

5. Szczegółowy opis urządzeń objętych przedmiotem umowy zawarty jest w SIWZ, oraz ofercie Wy-

konawcy z dnia ............................................, zwanej dalej „ofertą Wykonawcy”. 

6. SIWZ oraz oferta Wykonawcy są załącznikami do umowy i stanowią jej integralne części. 

7. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami zawartymi w SIWZ, a postanowieniami 

umowy, stosuje się postanowienia umowy. 

§ 2 

1. Zamawiający nie ma obowiązku skorzystania z prawa opcji. 

2. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, tj. Zamawiający  

w ramach prawa opcji może zakupić wszystkie lub tylko niektóre urządzenia będące przedmiotem 

prawa opcji. 

3. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji 

w niepełnym zakresie Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

4. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadcze-

nia woli w przedmiocie i zakresie skorzystania z prawa opcji. Strony dopuszczają możliwość zło-

żenia oświadczenia na nr faksu lub adres e-mail wskazany w § 7 ust. 2.  

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, może być składane przez Zamawiającego więcej niż 

jeden raz, pod warunkiem nieprzekroczenia zakresu wskazanego w § 1 ust. 4. 

6. Skorzystanie z prawa opcji, tj. złożenie przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa  

w ust. 4, może nastąpić w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować prawo opcji w zakresie wskazanym przez Zamawia-

jącego w złożonym oświadczeniu, w terminie o którym mowa w § 4 ust. 2. 

8. Postanowienia umowy odnoszące się do części podstawowej przedmiotu zamówienia znajdują 

odpowiednie zastosowanie do części objętej prawem opcji. 

9. Cena jednostkowa urządzenia z danej grupy wraz z systemem raportowania i logowania oraz wraz 

z usługą aktualizacji funkcji bezpieczeństwa przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania bez za-

strzeżeń przez Strony protokołu odbioru danego urządzenia, określona w ofercie złożonej przez 

Wykonawcę w ramach postępowania, obowiązywać będzie zarówno w przypadku dostawy reali-

zowanej w ramach części podstawowej jak i w przypadku części objętej prawem opcji. 

§ 3 

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone                

na podstawie liczby faktycznie dostarczonych urządzeń (nie więcej jednak niż 1sztuki urządzenia 

z grupy I, 4 sztuk urządzeń z grupy II, 7 sztuk urządzeń z grupy III) oraz ceny jednostkowej 

urządzenia wraz z systemem raportowania i logowania oraz wraz z usługą aktualizacji funkcji 

bezpieczeństwa brzegu sieci przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez 

Strony protokołu odbioru danego urządzenia, podanej w ofercie i wynoszącej: 

a) ………………. zł brutto (słownie: ........................................) dla I grupy urządzeń, 

b) ………………. zł brutto (słownie: ........................................) dla II grupy urządzeń, 

c) ………………. zł brutto (słownie: ........................................) dla III grupy urządzeń. 

2. Maksymalne łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (część gwarantowana 

oraz część objęta prawem opcji) nie przekroczy kwoty .................... zł brutto (słownie: 

...............................................................), w tym należny podatek VAT. 

3. Za realizację przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ............ zł brutto, (słownie: ........................................), 
w tym należny podatek VAT. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, za realizację przedmiotu umowy 
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w zakresie objętym prawem opcji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne wynagrodze-

nie w wysokości ........... zł brutto, (słownie: ..................................), w tym należny podatek VAT. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez Wy-

konawcę w celu należytego wykonania umowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawi-

dłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia i zapłaty faktury VAT będzie proto-

kół odbioru podpisany przez Strony bez zastrzeżeń. 

7. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Wy-

konawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do 

wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 4 

1. Dostawa urządzeń w zakresie części podstawowej nastąpi do siedziby Zamawiającego w terminie 

21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 14 grudnia  

2018 r. Dostawa urządzeń nastąpi jednorazowo i obejmować będzie całość zamówionego w ra-

mach części gwarantowanej asortymentu. 

2. Dostawa urządzeń w zakresie części objętej prawem opcji nastąpi do siedziby Zamawiającego  

w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

Dostawa urządzeń nastąpi jednorazowo i obejmować będzie całość wskazanego w oświadczeniu 

asortymentu.  

3. Wraz z urządzeniem Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny lub kod dostępu/ 

kod aktywacyjny do portalu producenta z wersją elektroniczną dokumentu gwarancyjnego                          

oraz instrukcję obsługi w języku polskim, a jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferował pełną wersję 

podręcznika użytkownika w języku polskim także ten podręcznik, w wersji papierowej lub elek-

tronicznej na nośniku CD lub DVD w formacie PDF, w ilości odpowiadającej ilości dostarczo-

nych urządzeń. 

4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej na nr faksu 

lub adres e-mail wskazany w § 7 ust. 1 o przewidywanym terminie dostawy na co najmniej 2 dni 

robocze przed terminem dostawy urządzeń. 

5. Prawidłowe dostarczenie przedmiotu umowy zostanie stwierdzone podpisanym bez zastrzeżeń 

przez Strony protokołem odbioru.  

6. Jeżeli Zamawiający odmówi odbioru danego urządzenia/urządzeń z powodu wad (urządzenie po-

siada wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, zostało przedstawione do odbioru  

w stanie niekompletnym, nie posiada użyteczności zgodnych z przeznaczeniem) lub niezgodności 

z umową (urządzenie nie odpowiada opisowi, o którym mowa w SIWZ, brakuje wymaganych 

dokumentów), nie sporządza się protokołu odbioru, a Zamawiający przekaże Wykonawcy podpi-

sane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń odnośnie do przedstawionego do od-

bioru urządzenia/przedstawionych do odbioru urządzeń oraz wyznaczy Wykonawcy nowy termin 

przedstawienia do odbioru urządzeń. Procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie. 

7. Do chwili podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 5, nadzór oraz od-

powiedzialność za urządzenia spoczywa na Wykonawcy. Z chwilą podpisania przez Strony pro-

tokołu odbioru urządzeń, przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z dostarczo-

nymi urządzeniami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia.  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady dostarczonych 

urządzeń. Przez wadę rozumie się również jakąkolwiek niezgodność urządzenia z opisem przed-

miotu zamówienia zawartym w SIWZ lub obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą 

techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy 

prawa. 

§ 5 

1. Urządzenia objęte są 36 miesięcznym okresem gwarancji. 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego przez okres 36 miesięcy z tytułu 

rękojmi za wady każdego urządzenia objętego przedmiotem umowy. 
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3. Okresy gwarancji oraz rękojmi rozpoczynają bieg od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Strony 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 5. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne urządzenia. 

5. Termin naprawy gwarancyjnej lub usunięcia wady wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od 

dnia przesłania przez Zamawiającego zgłoszenia na nr faksu lub adres e-mail wskazany w § 7  

ust. 2, chyba że Strony uzgodnią inny termin. 

6. Na czas naprawy objętej gwarancją lub czas usuwania wady przekraczający 14 dni kalendarzo-

wych Wykonawca jest zobowiązany w 1 dniu roboczym po upływie 14 dniowego terminu udo-

stępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze tej samej lub wyższej klasy wraz z aktywną licencją 

modułów bezpieczeństwa. W razie niedostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego tej 

samej lub wyższej klasy wraz z aktywną licencją modułów bezpieczeństwa Zamawiającemu przy-

sługuje prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3. 

7. W przypadku, gdy czas naprawy objętej gwarancją lub czas usuwania wady przekroczy 60 dni 

kalendarzowych lub w przypadku, gdy  to samo urządzenie będzie naprawiane więcej niż 3 razy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, taki sam lub o nie gorszych 

parametrach technicznych wraz z usługą aktualizacji funkcji bezpieczeństwa, w ramach zapłaco-

nego wynagrodzenia.  

8. Wykonawca, przez cały okres trwania gwarancji lub rękojmi urządzeń zapewnia obsługę posprze-

dażową, serwis gwarancyjny oraz wsparcie na terenie Polski, świadczone w języku polskim w dni 

robocze w godzinach od ……….. do ………., przez osoby certyfikowane przez producenta urzą-

dzenia lub autoryzowanego przedstawiciela producenta urządzenia. 

9. Na czas naprawy objętej gwarancją lub na czas usuwania wady w okresie rękojmi za wady nie-

przekraczający 14 dni kalendarzowych Wykonawca udostępni Zamawiającemu urządzenie zastęp-

cze tej samej lub wyższej klasy wraz z aktywną licencją modułów bezpieczeństwa w terminie 3 dni 

roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego zgłoszenia o konieczności naprawy lub usu-

nięcia wady na nr faksu lub adres e-mail wskazany w § 7 ust. 2. W razie niedostarczenia przez 

Wykonawcę we wskazanym terminie urządzenia zastępczego tej samej lub wyższej klasy wraz  

z aktywną licencją modułów bezpieczeństwa Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia 

kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 6.* 

§ 6 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:  

1) opóźnienia w dostarczeniu urządzenia wraz z usługą aktualizacji funkcji bezpieczeństwa  

– w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu,  

o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 lub w § 4 ust. 2 i za każde urządzenie, którego 

opóźnienie dotyczy; 

2) opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej lub w usunięciu wad urządzenia lub aktuali-

zacji funkcji bezpieczeństwa w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 150 zł brutto za 

każdy dzień opóźnienia i za każde urządzenie w stosunku do terminu wskazanego w § 5  

ust. 5; 

3) opóźnienia w udostępnieniu urządzenia zastępczego wraz z aktywną licencją modułów bez-

pieczeństwa – w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 – w wysokości 200 zł ceny brutto za 

każde niedostarczone urządzenie wraz z aktywną licencją modułów bezpieczeństwa tej samej 

lub wyższej klasy, za każdy dzień opóźnienia; 

4) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających  

z umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 % maksymalnego łącz-

nego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, za każdy stwierdzony przypadek niewyko-

nania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy; 

5) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa w § 8 umowy,  

w wysokości 30% maksymalnego łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

6) opóźnienia w udostępnieniu urządzenia zastępczego wraz z aktywną licencją modułów bezpie-

czeństwa – w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 9 – w wysokości 300 zł brutto za każde 



strona 5 z 6  

niedostarczone urządzenie wraz z aktywną licencją modułów bezpieczeństwa tej samej lub 

wyższej klasy, za każdy dzień opóźnienia).* 

2. Jeżeli wielkość poniesionej szkody przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający może do-

chodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu 

nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu pod-

stawy. 

§ 7 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu oraz dokonywania czynności z Wykonawcą w imieniu Zamawia-

jącego w sprawach dotyczących wykonania umowy jest: ..........................................................., 

tel.: ..............................., faks: .........................., e-mail: ........................................... . 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu oraz dokonywania czynności z Zamawiającym w imieniu Wyko-

nawcy w sprawach dotyczących wykonania umowy jest: ..........................................................., 

tel.: ............................, faks: .........................., e-mail: ........................................... . 

3. Kontakt do osób zapewniających obsługę posprzedażową, serwis gwarancyjny oraz wsparcie na 

terenie Polski, świadczone w języku polskim w dni robocze w godzinach od ……….. do ………. 

przez osoby certyfikowane przez producenta urządzenia lub autoryzowanego przedstawiciela pro-

ducenta urządzenia, o których mowa w § 5 ust. 8: tel.: ………………., faks: …………………., 

e mail: ………………… . 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, nie stanowi zmiany umowy. Zmiana ta może nastą-

pić poprzez pisemne poinformowanie drugiej Strony. 

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę które-

gokolwiek z warunków niniejszej umowy, w szczególności z powodu: 

1) dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia z wadami lub niezgodnego z umową 

w warunkach określonych w § 4 ust. 6; 

2) przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1 lub  

w § 4 ust. 2 powyżej 3 dni roboczych. 

2. Odstąpienie od umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty przez Wykonawcę należnych 

Zamawiającemu kar umownych. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności złożenia drugiej Stronie oświadczenia  

w formie pisemnej. 

4. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy nastąpi nie później niż  

w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powzięcia wiadomości przez Zamawiającego  

o przesłankach uprawniających do odstąpienia. 

5. Zamawiający może również od umowy odstąpić w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

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

widzieć w chwili zawarcia urnowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawcy przysługuje wówczas, tylko i wy-

łącznie, wynagrodzenie za zrealizowany zakres dostawy. 

§ 9 

1. Wykonawca dostarczy urządzenia wraz z oprogramowaniem wewnętrznym (firmware) posiadają-

cym funkcjonalności zgodne z SIWZ, wraz z prawem do jego użytkowania na warunkach okre-

ślonych przez producenta tego oprogramowania, nie mniejszych niż wymogi wskazane w SIWZ. 

2. Wykonawca w imieniu producenta gwarantuje Zamawiającemu prawo do korzystania                                      

z aktualizacji oprogramowania urządzenia (firmware), zgodnie z wymaganiami wskazanymi                  

w SIWZ. Po upływie okresu licencyjnego Zamawiający ma prawo dalszego korzystania                            

z urządzenia wraz z wszystkimi funkcjami bezpieczeństwa, z sygnaturami aktualnymi na ostatni 

dzień obowiązywania aktualizacji, z wyłączeniem możliwości aktualizacji baz sygnatur poszcze-

gólnych modułów systemu bezpieczeństwa. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do zawierania umów sprzedaży w zakresie dystrybucji 

rozwiązań oferowanego producenta na terenie Polski. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się, przy realizacji zamówienia, do podjęcia na swój koszt i ryzyko 

wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę przed roszczeniami osób trzecich 

oraz do pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym związanych, jak również związanych                                      

z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). 

§ 10 

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powziął wiadomość w trakcie reali-

zacji umowy (celowo lub przy okazji), i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym 

celu niż do wykonania umowy, a także do zachowania w tajemnicy informacji, których ujaw-

nienie osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić interesy Zamawia-

jącego, w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu umowy, niezależnie od formy przekaza-

nia tych informacji oraz ich źródła. Wykonawca zobowiązuje się również do nie zapoznawa-

nia się, nie kopiowania oraz nie udostępniania innym podmiotom jakichkolwiek informacji 

dotyczących Zamawiającego, jego pracowników, osób działających na jego zlecenie oraz pod-

miotów będących kontrahentami Zamawiającego; 

2) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że żadna z osób, przy pomocy 

których wykonuje umowę, nie ujawni informacji, o których mowa w pkt 1, ani ich źródła za-

równo w całości, jak i w części osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego upoważnienia Za-

mawiającego; 

3) posiadania autoryzacji producenta do sprzedaży urządzeń na terenie Polski; 

4) zapewnienia przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń ostatniego dostarczonego urządzenia polskojęzycznej obsługi posprzedażowej, ser-

wisu gwarancyjnego oraz wsparcia świadczonego przez 8 godzin w dni robocze w języku 

polskim przez osoby certyfikowane przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela 

producenta; Za dni robocze Strony uznają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

3. Ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania postanowień umowy rozstrzygać będzie 

sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa są przeznaczone 

dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1) SIWZ; 

2) oferta Wykonawcy. 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 

 

 

……………………………………….. 

 

 

 

……………………………………….. 

 
* Dotyczy tylko tego Wykonawcy, który w ofercie oświadczył, że na czas naprawy objętej gwarancją lub na czas usu-

wania wady w okresie rękojmi za wady nieprzekraczający 14 dni kalendarzowych Wykonawca udostępni Zamawia-

jącemu urządzenie zastępcze tej samej lub wyższej klasy wraz z aktywną licencją modułów bezpieczeństwa w terminie 

3 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego zgłoszenia na nr faksu lub adres e-mail wskazany w § 8 

ust. 2. 


