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Istotne postanowienia umowy 
na ….…. część Zamówienia 

 
Umowa nr …………………….. 

 
zwana dalej „Umową”, zawarta dnia …………..……….. 2018 r., w Toruniu pomiędzy: 
 
Samorządową Instytucją Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z siedzibą przy ul. Władysława 
Łokietka 5, 87-100 Toruń, NIP 956-228-60-29, REGON 340875212, wpisaną do rejestru instytucji kultury 
pod numerem 9/10, reprezentowaną przez: 

1. Monikę Wiśniewską - Dyrektora 
2. Aleksandrę Sobczak - Głównego Księgowego 

 
działającą w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Toruń, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 
8 ( NIP:  879-000-10-14, REGON: 871118856 ) na podstawie umowy nr 1/2018 (CNMW.0722.2.2018) z 
dnia 9 lutego 2018 roku pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, 
 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
……………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców1 prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy ….. .… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ................., kapitał 
zakładowy opłacony w całości/w części2, NIP …………………, reprezentowaną przez:, 
……………………………………., 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017, poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego w ramach realizacji projektu „Nauka – to 
takie proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 
10. Innowacyjna edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 
10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne 
części zamówienia, (dalej w całości „Zamówienie”), została zawarta Umowa następującej treści: 
 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa …………………….., wymienionych w Załączniku nr 1 (dalej: 
„Sprzęt”), udzielenie gwarancji na Sprzęt, a także zapewnienie Zamawiającemu serwisu gwarancyjnego 
i szkolenia technicznego pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji Sprzętu zgodnie ze 
złożoną ofertą z dnia …………………….…….. na następującą część Zamówienia: 
…………………………………………... Oferta Wykonawcy sporządzona na Formularzu Ofertowo-
Cenowym stanowi Załącznik nr 1. 
2. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność Sprzętu i 
wydać mu go na zasadach określonych w § 2, a Zamawiający zobowiązuje się Sprzęt odebrać i zapłacić 
Wykonawcy umówione wynagrodzenie. 
3. Na przedmiot Umowy określony w ust. 1 składają się następujące czynności: 
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1) sprzedaż i dostarczenie zgodnego ze szczegółową specyfikacją techniczną Sprzętu do palcówek 
oświatowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy; 
2) montaż Sprzętu, o ile został przewidziany w Załączniku nr 1; 
3) udzielenie gwarancji na Sprzęt oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego, o ile zostało to przewidziane 
w Załączniku nr 1; 
4) dostarczenie dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi Sprzętu, o ile zostało to przewidziane w 
Załączniku nr 1; 
5) dostarczenie karty gwarancyjnej wraz z wyposażeniem niezbędnym do prawidłowej eksploatacji 
Sprzętu, o ile zostało to przewidziane w Załączniku nr 1. 
6) przeszkolenie techniczne przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania, 
obsługi i konserwacji Sprzętu, o ile zostało to przewidziane w Załączniku nr 1 
7) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazania Zamawiającemu za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres wskazany w § 2 ust. 12 umowy harmonogramu dostaw obejmującego 
swoim zakresem całość przedmiotu umowy w terminie 14 dni roboczych przed pierwszą planowaną 
dostawą. 
5. Całość dostarczonego przedmiotu zamówienia musi być zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, które zostały 
wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 
1146, z późn. zm.). 
6. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie: do dnia 30 września 2018 roku. 
7. Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony maksymalnie do dnia 
15 października 2018 roku w przypadku wyrażenia zgody na zmianę harmonogramu płatności projektu 
„Nauka – to takie proste!” przez Instytucję Zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 
 

§ 2 
Dostarczenie i odbiór Sprzętu 

 
1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca własnym transportem dostarczy Sprzęt wraz z 
wyposażeniem i dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 4-6, na własny koszt i ryzyko zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do 36 placówek oświatowych, które znajdują się w granicach 
administracyjnych miasta Torunia. Miejsca oraz zakres dostaw zostały określone dla każdej z części w 
załączniku nr 1 do SIWZ. 
3. Zamawiający zastrzega, że dostawy wykonywane w ramach przedmiotu zamówienia muszą się odbyć 
na poniższych warunkach: 
a) całość przedmiotu zamówienia w ramach danej części musi zostać dostarczona do danej szkoły w 
ramach jednej dostawy (tzn. jednego transportu), Zamawiający nie przewiduje możliwości odbiorów 
częściowych przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia w ramach jednej części 
do konkretnej szkoły;    
b) do odbiorów ze strony Zamawiającego zostaną upoważnieni dyrektorzy szkół lub osoby przez nich 
wyznaczone, lista osób odpowiedzialnych za obiór przedmiotu zamówienia zostanie Wykonawcy 
przekazana w terminie 14 dni roboczych po podpisaniu umowy z wykonawcą; 
c) termin dostawy przedmiotu zamówienia zostanie wskazany Zamawiającemu nie później niż na 7 dni 
roboczych przed planowaną dostawą, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do zmiany daty 
dostawy na każdym etapie realizacji umowy jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed 
planowaną dostawą; 
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d) wraz z dostawą Wykonawca dostarczy oświadczenie, że dostarczony przedmiot zamówienia jest w 
pełni zgodny z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, które zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z 
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146, z późn. zm.); brak takiego oświadczenia ze 
strony Wykonawcy skutkować będzie niemożnością przyjęcia dostawy a tym samym podpisania protokołu 
odbioru ze strony Zamawiającego. 
4. Za dni robocze na potrzeby Umowy Strony uznają każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w 
godz. od 8.00 do 16.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 
3. Wykonawca dostarczy Sprzęt w dni robocze, w godzinach pracy przedstawicieli Zamawiającego od 
8.00 do 16.00. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania, załadowania i rozładowania Sprzętu oraz do 
jego zabezpieczenia na czas przewozu, tak aby wydać go Zamawiającemu w należytym stanie. Sprzęt 
zostanie rozładowany w miejscu wskazanym przed przedstawicieli Zamawiającego. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia Sprzętu do czasu jego 
odbioru przez Zamawiającego. 
6. Termin dostarczenia Sprzętu uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca 
dostarczy Sprzęt na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym, tj. w stanie, co do którego Zamawiający 
nie może zasadnie wnieść żadnych uwag lub zastrzeżeń. 
7. Wykonawca zapewnia, że dostarczony Sprzęt będzie spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z 
obowiązujących przepisów w tym zakresie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
8. Wykonawca zapewnia, że dostarczony Sprzęt będzie fabrycznie nowy, w pełni sprawny, 
nieregenerowany, nie powystawowy. 
9. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek w dostarczonym Sprzęcie, Zamawiający 
wskaże Wykonawcy na piśmie stwierdzone wady i usterki oraz wyznaczy termin na ich usunięcie, nie 
krótszym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisma Zamawiającego, Wykonawca 
jest zobowiązany usunąć wskazane wady i usterki oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
dostarczyć przedmiot Umowy wolny od wad i usterek. W razie niedochowania przez Wykonawcę 
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie 
części Zamówienia, w skład której wchodzi wadliwy Sprzęt, w całości lub w części, według własnego 
uznania. 
10. Odbiór Sprzętu uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru, z 
zastrzeżeniem, iż ze strony Zamawiającego protokół musi zostać podpisany bez uwag i bez zastrzeżeń. 
11. Z chwilą odbioru Sprzętu, zgodnie z treścią ust. 10, na Zamawiającego przechodzą wszelkie korzyści 
oraz ciężary związane ze Sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
Sprzętu. 
12. Po podpisaniu Umowy nadzór nad jej realizacją ze strony Zamawiającego sprawują: 
………………………………………..., e-mail:…………………………………………., nr tel. …………….….. 
13. Po podpisaniu Umowy nadzór nad jej realizacją ze strony Wykonawcy sprawuje 
………………………………………..., e-mail:…………………………………………., nr tel. …………….….. 
14. Zmiana osób, o których mowa w pkt 12-13, wymaga poinformowania drugiej Strony w formie listu 
elektronicznego skierowanego na adres e-mail przedstawiciela drugiej Strony i jest skuteczne z chwilą 
doręczenia mu tego listu. Zmiana, o której mowa powyżej, nie stanowi zmiany Umowy. 
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§ 3 
Warunki płatności 

 
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w 
wysokości ……………………..…….. zł netto (słownie złotych: netto: ……………..……………….……….), 
tj. ………………………………..……… zł brutto (słownie złotych brutto: …………………………..…….….). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający 
zobowiązany jest zapłacić za Sprzęt, jego dostarczenie do miejsca przeznaczenia oraz pozostałe 
świadczenia Wykonawcy wynikające z Umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności koszty i opłaty 
związane z dostarczeniem Sprzętu, opłaty za transport, załadunek, wyładunek, dokumentację niezbędną 
do normalnego użytkowania, konserwacji i naprawy Sprzętu oraz przeszkolenie pracowników 
Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji Sprzętu. 
3. Zapłata nastąpi przelewem po wykonaniu przedmiotu Umowy i jego protokolarnym odbiorze bez uwag 
i zastrzeżeń przez Zamawiającego, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury VAT, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. W celu uniknięcia wątpliwości Strony 
ustalają, że podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, podpisany przez osoby 
upoważnione z obu Stron Umowy, w tym bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 
4. Strony zgodnie uznają, że Wykonawca przenosi prawo własności do dostarczonego Sprzętu na 
podmioty tj. placówki oświatowe, do których Sprzęt zostanie dostarczony na podstawie podpisanego 
protokołu odbioru przez obie Strony – Wykonawcę i osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego tj. 
dyrektora danej placówki oświatowej lub osobę przez niego upoważnioną. 
5. Faktura VAT zostanie wystawiona na Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 
5, 87-100 Toruń, nr NIP 956-228-60-29. 
6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu 
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 
Umowy na osobę trzecią. 

 
§ 4 

Warunki gwarancji 
 
1. Wykonawca udziela gwarancji na Sprzęt o ile jest ona wymagana przez Zamawiającego zgodnie z 
Załącznikiem nr 1, na okresy wskazane w tym Załączniku, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 
przez obie Strony, w tym przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń. W okresie tym Wykonawca będzie 
świadczył na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, serwis 
gwarancyjny, gdzie czas reakcji serwisu gwarancyjnego, jest rozumiany jako: 
a) przyjazd pracownika serwisu gwarancyjnego do miejsca ustawienia Sprzętu, lub 
b) zapewnienie odbioru Sprzętu z miejsca jego eksploatacji 
- wynosi 48 godzin od zgłoszenia wady lub usterki. 
2. Zgłoszenia będą przesyłane drogą elektroniczną na adres ……………………. lub doręczone osobiście 
lub za pośrednictwem poczty do siedziby Wykonawcy. Wykonawca w ramach gwarancji dokona naprawy 
gwarancyjnej (usunięcia wad lub usterek) lub wymiany Sprzętu wadliwego lub jego części na wolne od 
wad i usterek. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wady lub usterki. 
Potwierdzenie to musi być przesłane niezwłocznie na e-mail Zamawiającego: 
centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl.  
3. W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad lub usterki, w terminie określonym w ust. 1, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy 
bez potrzeby odrębnego wezwania. 

mailto:centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl
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4. Czas usunięcia wady lub usterki albo wymiany Sprzętu wadliwego lub jego części na wolne od wad i 
usterek nie może przekroczyć 7 (siedmiu) dni liczonych od momentu przyjazdu pracownika serwisu 
gwarancyjnego do miejsca ustawienia Sprzętu lub odbioru Sprzętu lub jego części, a w szczególnych 
przypadkach 14 (czternastu dni), a jeżeli pracownik ten nie przyjechał lub Sprzęt lub jego część nie została 
odebrana w terminie określonym ust. 1 – liczonego od upływu terminu na przyjazd lub odbiór Sprzętu lub 
jego części. 
5. W przypadku, w którym dotrzymanie terminu określonego w ust. 4 nie będzie możliwe Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu – w terminie od 8 (ósmego) lub 15 (piętnastego) dnia 
przyjazdu pracownika serwisu lub odbioru Sprzętu lub jego części, a jeżeli pracownik ten nie przyjechał 
lub Sprzęt (jego część) nie został odebrany w terminie określonym ust. 1 – od upływu terminu na przyjazd 
lub odbiór - na własny koszt Sprzęt lub jego część o porównywalnych parametrach na cały czas usunięcia 
wady lub usterki albo wymiany Sprzętu lub jego części. 
6. Po uzgodnieniu z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego dopuszczalne jest wykonywanie 
napraw gwarancyjnych lub wymiana Sprzętu w święta i dni ustawowo wolne od pracy. 
7. Dokument gwarancyjny wystawiony przez Wykonawcę nie może zawierać następujących warunków: 
1) ograniczać okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w 
skład zamawianego Sprzętu (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu 
zużyciu); 
2) obowiązku dokonywania przez Zamawiającego płatnych przeglądów okresowych wykonywanych przez 
podmioty wskazane przez Wykonawcę; 
3) obowiązku prowadzenia szkoleń pracowników lub przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i 
konserwacji Sprzętu; 
4) postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie dodatkowymi 
kosztami związanymi z dostawą przedmiotu Umowy, a także zawierać dodatkowych warunków 
współpracy z Wykonawcą; 
5) dotyczących innych płatnych działań nieujętych w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
8. Usunięcie wady lub usterki uznaje się za dokonane po potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego 
w formie protokołu naprawy.  
9. W przypadku naprawy, termin gwarancji biegnie na nowo od daty usunięcia wady potwierdzonej w 
sposób określony w ust. 8. 
10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa Zamawiającego do rękojmi. 
 

 
§ 5 

Odpowiedzialność i kary umowne 
 
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w dotrzymaniu terminu dostarczenia 
Sprzętu lub terminu świadczenia serwisu gwarancyjnego (terminu reakcji określonego w § 4 ust. 1 
lub terminu określonego w § 4 ust. 4). Dostarczenie sprzętu zastępczego w terminie określonym w § 
4 ust. 5 zwalnia Wykonawcę z obowiązku zapłaty kary umownej za niedotrzymanie terminu naprawy 
gwarancyjnej lub wymiany Sprzętu pod warunkiem, że czas usunięcia wady lub usterki albo wymiany 
Sprzętu nie przekroczy 3 dni kalendarzowych (po upływie tego terminu Zamawiający może naliczyć 
karę umowną za niedotrzymanie terminu określonego w § 4 ust. 4, chociażby sprzęt zastępczy był 
zapewniony). 

2. Zamawiający naliczy kary umowy w przypadku: 
a) niewywiązania się z zadeklarowanej ilości dostaw wskazanych w ofercie Wykonawcy, 

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy w wysokości 5%  wynagrodzenia brutto 
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określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każde naruszenie dotyczące nieprawidłowego 
realizowania dostaw, 

b) nieprzedstawienia w terminie 3 dni kalendarzowych przed podpisaniem umowy przez 
Wykonawcę lub na każde wezwanie Zamawiającego w terminie w nim określonym umów o pracę 
dotyczących osób wskazanych w wykazie osób stanowiącym załączniku nr 3 do SIWZ a które 
będą uczestniczyły w realizacji zamówienia w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy 

c) za niewywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w umowie, innych niż 
wymienione w lit. a) i b), w szczególności określonych w par. 4 ust. 3, po jednokrotnym pisemnym 
wezwaniu przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy - w wysokości 100 
złotych za każdy dzień od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu do dnia faktycznego 
wywiązania się z danego obowiązku,  

d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy - w wysokości 20% 
pełnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na warunkach określonych w § 2 ust. 9 – 
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wartości tej części 
przedmiotu Umowy, w zakresie której Zamawiający dokonał odstąpienia. 
3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 
karę umowną w wysokości 20% wartości tej części przedmiotu Umowy, w zakresie której Wykonawca 
dokonał odstąpienia. 
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa w całości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
5. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

 
§ 6 

Odstąpienie od Umowy 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku: 
1) wystąpienia 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 tych okolicznościach; 
2) dostarczenia Sprzętu niespełniającego wymogów określonych w Ofercie lub Umowie po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do dostarczenia Sprzętu zgodnego z Umową w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę wezwania; 
3) niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dostarczenia 
Sprzętu w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania. 
4) nieprzedstawienia w terminie 3 dni kalendarzowych przed podpisaniem umowy z wykonawcą, umów o 
pracę dotyczących osób wskazanych w wykazie osób stanowiącym załączniku nr 3 do SIWZ a które będą 
uczestniczyły w realizacji zamówienia. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia stosownych 
dokumentów na każdym etapie realizacji niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osoby 
wskazane w wykazie osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia przez cały okres realizacji 
zamówienia. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z 
pracownikami świadczącymi usługi, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 
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§ 7 
Zmiany umowy  

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 
następujących okoliczności:  
1) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia,  
2) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego,  
3) zmiana wynagrodzenia w wyniku odstąpienia od realizacji części umowy na wniosek Zamawiającego;  
4) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:  
a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności niepozwalających na zrealizowanie 
zamówienia w terminie,  
b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności,   
5) zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych harmonogramem, niepowodująca zmiany 
ostatecznego terminu realizacji umowy, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na okoliczności 
niewynikające z winy Wykonawcy, w tym również wynikające ze zmian harmonogramie dostaw 
wprowadzonych przez Zamawiającego, 
6) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany 
samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie 
Wykonawcy,  
7) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,  
8) zmiany ilości lub terminów odbiorów, jeżeli będzie to uzasadnione potrzebami Zamawiającego,  
2. Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony maksymalnie do dnia 
30 lipca 2018 roku w przypadku wyrażenia zgody na zmianę harmonogramu płatności projektu „Nauka – 
to takie proste!” przez Instytucję Zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 
3. W przedstawionych w ust. 1 pkt 4 przypadkach opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 
okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu wymaga szczegółowego uzasadnienia.  
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w 
szczególności:  
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 
bankowego);  
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.  
5. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 
powiadamiania Zamawiającego o:  
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,  
2) zmianie osób reprezentujących,  
3) ogłoszeniu upadłości,  
4) ogłoszeniu likwidacji,  
5) zawieszeniu działalności,  
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 
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§ 8 
Szkolenia 

 
1. Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla pracowników Zamawiającego odrębnie dla każdej z części 

Zamówienia, jeżeli były przewidziane w Załączniku nr 1. 
2. Szkolenia zostaną przeprowadzone w miejscach dostaw Sprzętu, w terminie uzgodnionym przez 
Strony. W razie braku porozumienia w tym zakresie, termin szkolenia zostanie wyznaczony przez 
Zamawiającego. 
 

§ 9 
Rozstrzyganie sporów 

 
Spory wynikające z Umowy lub z nią związane rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
4. Integralną część Umowy stanowi: 
1) Załącznik nr 1 do Umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 
2) Załącznik nr 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy sporządzona na formularzu ofertowo-cenowym. 
 
 
 
 
……………………………                                                                              …….…………………….. 
        Zamawiający             Wykonawca 


