
Załącznik Nr 6 do SIWZ
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UMOWA N r ............................  W Z Ó R
zawarta w dniu...................................w Rzeszowie pomiędzy:

Sądem Okręgowym w ................... z siedzibą: ....................... przy ul.
N IP ............................., REGON......................... , reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym ”

a .........................z siedzibą w .........................  przy ul..........................., wpisanym do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez ..............................., ....................... Wydział
.................................................... pod numerem ......................... , NIP ................. , REGON
...................... , reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą ”, wspólnie zwanymi dalej „ Stroną ” lub 
„ Stronami ”

§1
1. Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn„ DOSTAWA SERWERÓW DO SĄDÓW Z OBSZARU 
OKRĘGU RZESZOWSKIEGO“, Nr SIR-2512-6/19, realizowanego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp. ”

2. Strony przyjmują następujące znaczenie określeń użytych w umowie:
a) jednostki sądownictwa -  jednostki organizacyjne sądownictwa powszechnego, których 

wykaz stanowi Załącznik Nr 2 do umowy;
b) dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy;
§2

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do jednostek 
sądownictwa, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do umowy, fabrycznie nowy przedmiot
zamówienia (zwany dalej sprzętem/urządzeniem): ................................. , zgodnie ze złożoną
ofertą, na swój koszt i ryzyko oraz dokonać wdrożenia i szkolenia (jeśli dotyczy).

2. Parametry techniczne i funkcjonalne sprzętu opisane są w Załączniku Nr 1 do niniejszej 
umowy, stanowiącym jej integralną część.

§3
Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, wyposażony
w elementy techniczne, potrzebne do montażu i uruchomienia, gotowy do pracy bez
jakichkolwiek dodatkowych zakupów.

§ 4*
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie.

§4*
1. Wykonawca powierza realizację części zamówienia podwykonawcom w następującym

w zakresie*:............................................................................................ (jeśli dotyczy).
2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za działania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim 
samym zakresie jak za swoje działania.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 
finansowych z Podwykonawcami.

4. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w wyniku którego zawarta 
została niniejsza umowa, na zasadach określonych w art. 22a ust.l ustawy Wykonawca
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powołał się na zasoby następujących podwykonawców:...................................* (jeśli dotyczy).

§ 5
Strony ustalają, iż umowa zostanie zrealizowana w terminie .........  , zgodnie z oświadczeniem
Wykonawcy zawartym w ofercie(do .... tygodni od daty zawarcia umowy),

§6
1. W dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ilości 3 egzemplarzy (po jednym dla 

Wykonawcy i jednostki sądownictwa, oraz dodatkowy protokół dla płatnika) protokół dostawy, 
zwany dalej protokołem, oraz przekaże odpowiednie dokumenty: m.in. instrukcje obsługi 
urządzeń, karty gwarancyjne itp., zgodnie z opisem zawartym w Załączniku Nr 1 do umowy.

2. Sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy, po dostarczeniu do jednostek sądownictwa 
będzie sprawdzany w odniesieniu do wymogów zawartych w SIWZ. Upoważnieni pracownicy 
odpowiednich jednostek sądownictwa dokonają czynności odbiorczych w terminie do 3 dni 
roboczych od daty dostarczenia sprzętu dla danej jednostki sądownictwa.

§7'
1. Ewentualne reklamacje składane będą niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od 

daty dostawy sprzętu.
2. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli informacji dot. uwzględnienia/nieuwzględnienia 

reklamacji w ciągu 2 dni roboczych od daty jej otrzymania.
3. Nie rozpatrzenie reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 2, zostanie potraktowane tak, jak 

zwłoka w wykonaniu dostawy . W takim przypadku stosuje się przepis § 10 ust. lpkt. 1.2.
§8

1. Za realizację przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy
w wysokości .................zł brutto (słownie:......................... ), w tym VAT................. zł.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane 
z realizacją przedmiotu umowy (w szczególności wszelkie podatki, koszty i opłaty związane z 
prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, które mogą powstać w trakcie jej realizacji, 
w szczególności: koszt przedmiotu umowy, podatki, koszt transportu, rozładunku 
i wniesienia przedmiotu umowy do pomieszczeń wskazanych przez jednostki sądownictwa, 
wdrożenia (jeśli dotyczy), szkolenia (jeśli dotyczy) oraz inne niezbędne do prawidłowego 
wykonania niniejszego zamówienia), co oznacza, iż Wykonawcy nie przysługują w stosunku 
do Zamawiającego ani jednostek sądownictwa żadne dodatkowe roszczenia z tego tytułu.

3. Płatnikiem faktury będzie Zamawiający tj. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, ul. Plac Śreniawitów 
3 ,35-959 Rzeszów.

4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez osoby upoważnione protokołu odbioru 
dostawy, o którym mowa w §6. Wraz z prawidłowo wystawioną fakturą Wykonawca 
przekazuje jednostce sądownictwa będącej płatnikiem podpisany protokół, 
o którym mowa w § 6.

5. Zapłata wynagrodzenia za dokonaną dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez właściwą 
jednostkę sądownictwa będącą płatnikiem, prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z 
protokołem, o którym mowa w § 6.

6. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego 
jednostki będącej płatnikiem.

§ 9
Wszelkie należności Wykonawcy wynikające z umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji 
wierzytelności (w tym również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez 
pisemnej zgody Zamawiającego lub jednostek sądownictwa.

§10
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1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowić będą kary umowne. 
Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:
1.1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, Zamawiającemu 
przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 8 ust. 1,
1.2. w przypadku zwłoki w dostawie , w stosunku do terminu, o którym mowa 
§ 5 niniejszej umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej na rzecz 
jednostki sądownictwa będącej płatnikiem w wysokości 0,5% od wartości dostawy, jednak nie 
mniejszej niż 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
1.3. w przypadku zwłoki w naprawie sprzętu w okresie obowiązywania gwarancji, 
w stosunku do terminu, o którym mowa § 13 ust. 4 pkt. 6 niniejszej umowy, Wykonawca 
będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej na rzecz jednostki sądownictwa będącej 
płatnikiem w wysokości 50,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki dla każdej naprawy,
1.4. w przypadku zmiany umowy na podstawie § 15 ust. 4 pkt 4.6 i 4.7 niniejszej umowy lub 
art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i dostarczenia sprzętu będącego przedmiotem niniejszej 
umowy, który nie spełnia zaoferowanego parametru stanowiącego kryterium oceny ofert, 
zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu ofertowym, Zamawiającemu 
przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto dostawy.

2. Zamawiający mają prawo do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1, niezależnie 
od skorzystania z prawa odstąpienia od umowy z powodu tych samych okoliczności, które były 
podstawą naliczenia kar i niezależnie od naliczenia kary za odstąpienie.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu 
wynagrodzenia.

4. Jeżeli Wykonawca realizuje wadliwie dostawy, niezgodnie z parametrami określonymi 
w warunkach przetargowych, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, Zamawiający 
wzywa do zmiany sposobu realizacji dostaw wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po 
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może, w terminie 7 dni od bezskutecznego 
upływu tego terminu, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

5. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

6. Zamawiający oraz jednostki sądownictwa będące płatnikami mają prawo dochodzić 
odszkodowania na zasadach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), dalej zwanej „Kodeksem cywilnym”, jeżeli szkoda przewyższy 
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§11
1. 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 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

2. W przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie do dnia.....(
termin -  zgodnie ofertą Wykonawcy) 2019 r. Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia następującego po tym terminie. W takim 
przypadku strony niniejszej umowy, lub tylko Zamawiający jeśli Wykonawca odmówi, 
dokonają rzeczowo -  finansowego rozliczenia zrealizowanego przedmiotu umowy 
niezwłocznie, co będzie dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury. Zapisy §10 stosuje 
się odpowiednio.

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu 
cywilnego powstałych należności poprzez naliczenie kary umownej, o której mowa w § 10. 
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, 
ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
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4. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę księgową zawierającą szczegółowe 
naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 10.

§12
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych, 

jakie uzyskał w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem 
niniejszej umowy, co do których powziął podejrzenie, iż są informacjami lub danymi objętymi 
tajemnicą przedsiębiorstwa lub objętymi ochroną lub że jako takie są traktowane przez 
Zamawiającego lub jednostki sądownictwa.

2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku informacji objętych dostępem do informacji na 
zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej 
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną. Wykonawca zwróci się do Zamawiającego
0 wskazanie, czy informację tę ma traktować jako objętą tajemnicą.

4. W trakcie realizacji umowy lub po jej wykonaniu. Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się 
do wskazania Zamawiającemu zakresu danych lub informacji objętych tajemnicą 
przedsiębiorstwa.

5. 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.

6. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych aby przetwarzanie danych osobowych spełniało 
wymogi zgodnie z prawem, w tym z rozporządzeniem w sprawie RODO i chroniło prawa 
osób, których prawa dotyczą.

§ 13
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 na

okres ..................., zgodnie ze złożonq ofertą*, liczony od daty dostawy sprzętu,
potwierdzonej protokołem, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy.

2. Gwarancja obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki, wady
1 uszkodzenia urządzeń powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w szczególności następujących usług 
gwarancyjnych:

1) napraw usterek, wad i uszkodzeń urządzeń spowodowanych wadami technicznymi,
technologicznymi i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, 
nieregenerowanych, nieużywanych części podzespołów, realizowanych
u producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta i potwierdzonych 
oświadczeniem autoryzowanego serwisu producenta;

2) testowania poprawności pracy urządzeń po wykonaniu naprawy;
3) telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących urządzeń 

świadczonej przez wyszkolony personel.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług gwarancyjnych według poniższych 

zasad:
1) usługi gwarancyjne będą świadczone w jednostce sądownictwa, do której sprzęt 

dostarczono w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00, lub w uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą jednostki sądownictwa w punkcie serwisowym (koszty 
transportu, wysyłki/przesyłki do/z pkt serwisowego ponosi Wykonawca);

2) usługi gwarancyjne będą świadczone na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez 
jednostki sądownictwa, przy czym usługi gwarancyjne wskazane w ust. 3 pkt 2) 
będą świadczone przez Wykonawcę lub przez producenta sprzętu po każdej 
naprawie, bez konieczności dokonywania odrębnego zgłoszenia przez jednostkę 
sądownictwa;
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3) zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę lub przez producenta sprzętu 
w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00;

4) zgłoszenia będą dokonywane przez jednostki sądownictwa telefonicznie pod nr
........................ lub za pomocą poczty elektronicznej lub portalu
internetowego..................... , a obsługa zgłoszeń będzie się odbywać w języku
polskim;

5) reakcja serwisu na zgłoszenie awarii urządzeń, liczona w oknie serwisowym (w dni 
robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00) od chwili zgłoszenia awarii do chwili 
kontaktu wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy lub przez producenta 
sprzętu z osobą wskazaną przez jednostkę sądownictwa, nastąpi do końca 
następnego dnia roboczego. W przypadku zgłoszenia serwisowego otrzymanego po 
godzinie 18:00, czas reakcji liczy się od godz. 8:00 następnego dnia roboczego;

6) czas naprawy urządzeń, liczony w oknie serwisowym (w dni robocze, w godzinach 
od 8:00 do 15:00) od chwili zgłoszenia awarii do chwili usunięcia awarii 
potwierdzonej diagnostyką lub testem, nastąpi maksymalnie w terminie 2 dni 
roboczych od momentu zgłoszenia;

7) w zakres usług gwarancyjnych wchodzi również dojazd i praca osób wykonujących 
czynności gwarancyjne w imieniu Wykonawcy lub producenta sprzętu oraz 
pozostałe koszty niezbędne do świadczenia usług gwarancyjnych, w tym koszty 
dostawy i odbioru wymienionych urządzeń;

8) usługi gwarancyjne wskazane w ust. 3 pkt 1) będą świadczone przez producenta 
sprzętu posiadającego certyfikat ISO co najmniej 9001:2000 lub równoważny na 
świadczenie usług serwisowych lub podmiot posiadający autoryzację producenta 
sprzętu oraz posiadający certyfikat ISO co najmniej 9001:2000 lub równoważny na 
świadczenie usług serwisowych, w miejscu użytkowania urządzeń, jeśli jednak 
naprawa urządzeń w tym miejscu okaże się niemożliwa, naprawa może zostać 
wykonana w innym miejscu.

5. Każda osoba wykonująca usługi gwarancyjne będzie posiadała dokument tożsamości 
i pisemne upoważnienie wystawione przez Wykonawcę oraz będzie zobligowana stosować 
się do przepisów wewnętrznych jednostki sądownictwa dotyczących ruchu osobowego 
i materiałowego w jej siedzibie.

6. Usługi gwarancyjne wykonywane będą przy wykorzystaniu oryginalnych 
i rekomendowanych części producenta sprzętu, materiałów, sprzętu i narzędzi Wykonawcy, 
chyba że naprawa zostanie wykonana w punkcie serwisowym producenta nie będącego 
Wykonawcą.

7. Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług gwarancyjnych stają się 
własnością Wykonawcy lub producenta sprzętu, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego 
odbioru od danej jednostki sądownictwa i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia karty gwarancyjnej (jeżeli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej 
ewentualnym tłumaczeniem na język polski.

9. W przypadku niemożności dotrzymania terminu naprawy urządzenia, wskazanego w ust. 4 
pkt 6, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w pierwszym dniu roboczym po upływie 
terminu na dokonanie naprawy na swój koszt do miejsca użytkowania sprzętu - urządzenia 
zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie, które podlega naprawie, na cały 
okres naprawy urządzenia, posiadającego stosowne certyfikaty wymagane dla danego rodzaju 
sprzętu na etapie postępowania przetargowego.

10. W razie niedokonania naprawy urządzenia w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia awarii 
urządzenia, wówczas jednostka sądownictwa może dokonać naprawy we własnym zakresie na 
koszt Wykonawcy lub zlecić naprawę osobie trzeciej, z zachowaniem swoich praw 
wynikających z gwarancji i rękojmi za wady urządzenia. W przypadku skorzystania 
z powyższego uprawnienia, osoba uprawniona ze strony jednostki sądownictwa zobowiązana
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jest, w formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. 
Jednostka sądownictwa powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian, 
itp.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wypłacić jednostce sądownictwa 
w terminie wskazanym przez jednostkę sądownictwa, nie krótszym jednak niż 14 dni, kwotę 
stanowiącą równowartość poniesionego przez jednostkę sądownictwa kosztu wykonania tych 
prac. Ponadto okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, a przypadku gdy 
naprawa potrwa dłużej niż 6 tygodni lub gdy urządzenie po raz trzeci ulegnie awarii 
podlegającej naprawie gwarancyjnej, jednostce sądownictwa będzie przysługiwać wymiana 
urządzenia na nowe, o takich samych lub lepszych funkcjonalnościach oraz takich samych lub 
lepszych parametrach.
11. Jednostka sądownictwa może dokonać rozbudowy lub modyfikacji urządzenia w zakresie 

i na zasadach wskazanych w ust. 10, bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi za 
wady urządzenia oraz bez utraty prawa do korzystania z usług gwarancyjnych.

12. Na czas naprawy urządzeń poza miejscem ich użytkowania urządzenia zabierane będą bez 
dysku twardego. Po zwrocie naprawionego sprzętu, dysk twardy zostanie ponownie 
zamontowany przez Wykonawcę lub przez producenta sprzętu, po czym nastąpi 
sprawdzenie poprawności funkcjonowania naprawionego sprzętu (jeśli dotyczy).

13. W przypadku nieodwracalnej awarii dysku twardego będzie on wymieniony przez 
Wykonawcę na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż dysk, który uległ 
awarii. Uszkodzony dysk twardy nie będzie podlegał zwrotowi Wykonawcy lub 
producentowi sprzętu. Zamawiający dopuszcza zwrot pokryw dysków twardych i/lub 
elektroniki, natomiast same fizyczne nośniki (talerze dysków) pozostaną u Zamawiającego 
(jeśli dotyczy).

14. Wykonawca zapewni jednostce sądownictwa dostęp do portalu technicznego producenta, 
który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, celem 
przyspieszenia procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. W przypadku 
wystąpienia usterki, wsparcie techniczne umożliwi rozwiązanie problemów z faktycznie 
zainstalowanym oprogramowaniem.

15. Gwarancja nie może ograniczać praw jednostki sądownictwa do:
1) powierzania urządzenia osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacji 

w miejscu eksploatacji,
2) dysponowania zakupionym urządzeniem; w razie przekazania urządzenia 

gwarancja musi przechodzić na nowego właściciela,
3) przemieszczenie dostarczonego urządzenia w przypadku zmiany siedziby danej 

jednostki sądownictwa.
16. Uprawnienia jednostek sądownictwa z tytułu rękojmi za wady urządzenia wygasają 

z upływem trzech lat licząc od daty dostawy potwierdzonej w protokole.
17. Korzystanie przez jednostki sądownictwa z usług gwarancyjnych nie wyłącza uprawnień 

jednostek sądownictwa z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów urządzenia.
18. Wszelkie koszty transportowe związane z realizacją obowiązków wynikających z 

gwarancji i rękojmi za wady pokrywa Wykonawca.
19. Prawa kupującego z tytułu rękojmi w zakresie żądania obniżenia ceny i gwarancji, 

wymiany wadliwego urządzenia na nowe wolne od wad, przysługują jednostce sądownictwa 
będącej płatnikiem za dostarczone urządzenia.

20. Zwłoka w wykonaniu czynności gwarancyjnych, o których mowa w ust. 4 pkt. 6) rodzi 
sankcję w postaci kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1.3.

§14
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia 

o każdej zmianie swojego adresu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego 

o przewidywanej zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu
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postępowania upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, 
a także adresów zamieszkania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub 
wspólników spółek osobowych w okresach: obowiązywania umowy, rękojmi oraz nie 
zakończonych rozliczeń umownych.

3. Każda ze stron przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe 
z powodu niewskazania drugiej stronie aktualnego adresu, pod rygorem uznania za doręczoną 
korespondencji kierowanej na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

§15
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, 

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, chyba że postanowienia 
umowy stanowią inaczej.

2. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w niniejszej 
umowie, tj. na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. oraz na 
podstawie przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 2, 3, 4, 5 oraz w punkcie 6 tej 
ustawy z zastrzeżeniem §10 ust. 1 pkt. 1.4 niniejszej umowy.

3. Zgodnie z ust. 2, Strony mogą dokonywać zmian istotnych postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w postanowieniach Umowy oraz w ust. 
4 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy:
4.1. zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na: zmianie osób, podwykonawców 

i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że 
ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od 
tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn 
organizacyjnych;

4.2. zmiana wynagrodzenia brutto: w przypadku zmiany stawki podatku VAT;
4.3. zmiany podmiotu, na rzecz którego ma być dokonana dostawa, pod warunkiem zmian 

organizacyjnych po stronie jednostek sądownictwa;
4.4. zmiany lokalizacji dostaw pod warunkiem dokonania zmian organizacyjnych dotyczących 

jednostek sądownictwa;
4.5. zmiany odpowiedniej jednostki sądownictwa będącej płatnikiem pod warunkiem 

dokonania zmian organizacyjnych dotyczących jednostek sądownictwa;
4.6. zmiana zaoferowanego sprzętu pod warunkiem zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć oraz pod łącznie spełnionymi następującymi 
warunkami:
a) zmiany na model lub wersję o parametrach i funkcjach nie gorszych niż zaoferowane 

pierwotnie i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
b) niezmienności wynagrodzenia umownego;
c) przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów przedmiotowych dla nowego sprzętu, 

w szczególności: karta katalogowa sprzętu lub oświadczenie producenta lub 
oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta celem potwierdzenia 
parametrów sprzętu;

d) uzasadnienia, że Wykonawca nie był w stanie przewidzieć przyczyn powodujących 
zmianę oferowanego urządzenia;
4.7.zmiana części składowych zaoferowanego urządzenia pod warunkiem zaistnienia 
obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy oraz pod następującymi 
warunkami:

a) zmiany na części składowe o parametrach nie gorszych niż zaoferowane pierwotnie;
b) pod warunkiem niezmienności wynagrodzenia umownego;
c) zmiany części składowej nie doprowadzą do spadku wydajności całego zestawu 

w porównaniu do części oferowanych pierwotnie.
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5. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi 
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może 
stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

§16
1. Osobą odpowiedzianą za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:
........................................, te l:....................................., e-mail:........................................
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
........................................ , te l:.................................... , e-mail:........................................
3. Każda ze stron może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2, informując o tym 
pisemnie drugą stronę z co najmniej 3 -  dniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka nie wymaga 
aneksu do umowy.

§17
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, 
oraz Kodeksu cywilnego.

§18
W sprawach spornych wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanych na drodze 
polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§19
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy 
i Zamawiającego.

§20
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

1. Załącznik Nr 1 -  Wykaz asortymentowo-cenowy stanowiący opis przedmiotu 
zamówienia.

2. Załącznik Nr 2 -  Wykaz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego.
3. Załącznik Nr 3 -  SIWZ.
4. Załącznik Nr 4 -  Oferta Wykonawcy.
5. Załącznik Nr 5 -  Wzór protokołu dostawy

Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A

D Y R E K T O R
S ąd u  O k ręg W eg jp  w  R z e sz o w ie

Ma a Kuczma
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Załącznik Nr 5 do umowy

6. Przekazanie w imieniu Wykonawcy: UWAGI:

D a t3 ! m ie jsco w o ść  Im ię i N a zw isk o  (p ieczą tka)

7.
Termin dostawy sprzętu wynikający z umowy n r .........upływa w dniu......................

8. Sprzęt do jednostki dostarczono w dniu......................... UWAGI:

imię i nczwisno osooy upoważnionej ao oaoioru poapis

9 . Parametry sprzętu zgodne z umową:

TAK / NIE

UWAGI:

1. N in ie jsz y  protokół n a leży  sp orząd zić  w  d w ó ch  jed n o b rzm ią cy ch  egzem p larzach  (p o  jed n y m  dla W y k o n a w cy  i jed n ostk  
sąd o w n ictw a , a je ż e l i  jed n o stk a  są d o w n ic tw a  nie je s t  p łatn ik iem , d o d atk ow y p rotok ół n a leży  w y sta w ić  ró w n ież  dl; 
płatn ika).Jednostk i są d o w n ic tw a  zo b o w ią za n e  są d o  zw rotu  orygin ału  p o d p isa n eg o  protokołu  do W yk on aw cy .

2 . Jednostk i są d o w n ictw a  zo b o w ią za n e  są  d o  n ie z w ło c z n e g o  p rzesłan ia  skanu n in ie jszeg o  protokołu  d o  Z am aw iającego  na adres e 

m ail: p rzeta rg i@ rzeszo w .so .g o v .p l

c

mailto:przetargi@rzeszow.so.gov.pl


Załącznik Nr 2 do Umowy

Wykaz jednostek sądownictwa
Dotyczy przetargu nieograniczonego numer SIR-2512-6/19 na dostawę serwerów do sądów 
z obszaru okręgu rzeszowskiego.

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia dostarczy oferowane sprzęt do następujących 
lokalizacji:

L.p Miejsce dostawy Ilość Płatnik

1. Sąd Okręgowy w Rzeszowie 
plac Śreniawitów 3, 35-959 
Rzeszów

3 Sąd Okręgowy w Rzeszowie

2. Sąd Rejonowy w Łańcucie 
Ul. Grunwaldzka 10,37-100 
Łańcut

3
Sąd Okręgowy w Rzeszowie

3. Sąd Rejonowy w Dębicy 
Słoneczna 3, 39-200 Dębica 3 Sąd Okręgowy w Rzeszowie
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