Załącznik Nr 3 do SIWZ

Zp 2130-193/18
UMOWA NR Zp 2130-193/18
zawarta dnia …..…....................... 2018 r. w Lublinie, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie z siedzibą w siedzibę w Lublinie przy
ul. Obrońców Pokoju 1, NIP 712-19-34-053 REGON 004176470,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie – Panią Annę Wojcieszkiewicz,
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym
a
............................................................................................................ z siedzibą w ………………. przy
ul. .…………….................……….., NIP:……………......…, Regon:………..........…............…,
działającą w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez …….........................…,
pod numerem……………….............., kapitał zakładowy……..........................................…………….
reprezentowanym przez:………………………………,
zwanym/zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą,
zwanymi łącznie Stronami,
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu na dostawę urządzeń do sieci rozległej
sterowanie programowo, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze
zm.) została zawarta niniejsza Umowa, o następującej treści:
§1
Definicje
Użyte w niniejszej Umowie określenia, o ile nie nadano im innego znaczenia zgodnie
z wyraźnymi postanowieniami Umowy, oznaczają:
1) Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy;
2) Odbiorca – jednostka sądownictwa powszechnego apelacji lubelskiej dokonująca odbioru
Sprzętu oraz uprawniona do dochodzenia roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji, jak
również dochodzenia kar umownych wynikających z niniejszej Umowy; lista Odbiorców
zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy;
3) Płatnik – jednostka sądownictwa powszechnego apelacji lubelskiej dokonująca zapłaty za
Sprzęt; lista Płatników zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy;
4) Sprzęt – przedmiot Umowy określony w załączniku nr 1 do Umowy;
5) Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami;
6) Ustawa – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.);
§2
Przedmiot Umowy
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, a Zamawiający zapewnić dokonanie odbioru Sprzętu wraz
ze wszystkimi niezbędnymi elementami rozwiązania, w tym redundantnymi kontrolerami
z niezbędnymi platformami sprzętowymi, platformami dla poszczególnych lokalizacji oraz licencjami
i subskrypcjami na oprogramowanie oraz szczegółowym projektem wdrożenia i migracji z obecnie
używanej typologii do nowo projektowanego rozwiązania i voucherami na szkolenia, zgodnych ze
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą
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Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy oraz do zapłaty. Wykonawca oświadcza
i zapewnia, iż Sprzęt dostarczony w ramach realizacji niniejszej Umowy będzie sprzętem nowym,
nieużywanym przed dniem dostawy.
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§3
Wynagrodzenie i warunki płatności
Ceny jednostkowe za dostawę:
A. routerów – typ 1 wynoszą za 1 szt. - netto…….… zł, brutto…........ zł, zgodnie ze stawką
VAT: …%,
B. routerów – typ 2 wynoszą za 1 szt. - netto…….… zł, brutto…........ zł, zgodnie ze stawką
VAT: …%,
C. routerów – typ 3 wynoszą za 1 szt. - netto…….… zł, brutto…........ zł, zgodnie ze stawką
VAT: …%,
Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy wraz z zakresem objętym
prawem opcji wyniesie:……………………….. zł brutto.
Kwota określona w ust. 2 wyczerpują wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego,
Odbiorcy lub Płatników z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
Płatność wynagrodzenia następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po
podpisaniu przez Odbiorcę bez zastrzeżeń odpowiednio protokołu odbioru dostawy. Zapłata
wynagrodzenia zostanie dokonana przez Płatnika w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Płatnika prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączoną kopią odpowiedniego protokołu
odbioru dostawy, o których mowa w zadaniu poprzednim, przy czym za dzień zapłaty uznawany
będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Płatnika.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Umowy,
w tym transport, spedycję, wyładunek, załadunek, ubezpieczenie oraz ewentualną odprawą celną
i cło, jak również wartość podatku VAT.

§4
Termin wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 21 grudnia 2018 r.
2. Termin określony w ust. 1 uważa się za dochowany w razie podpisania przez wszystkich
Odbiorców przed jego upływem bez zastrzeżeń odpowiednich protokołów odbioru dostawy.
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§5
Sposób realizacji Umowy
Wykonawca – na swój koszt i ryzyko, obejmujące w tym transport, spedycję, załadunek
i wyładunek dostarczy Sprzęt do siedziby jednostki wskazanej w Załączniku nr 3 do Umowy –
Wykazie Odbiorców i Płatników.
Wraz z dostawą Sprzętu, o którym mowa w § 3 ust. 1 ppkt A Wykonawca dostarczy Szczegółowy
projekt wdrożenia i migracji z obecnie używanej typologii do nowo projektowanego rozwiązania.
Dostawy Sprzętu odbywać się mogą partiami w terminach uzgodnionych z Zamawiającym lub
Odbiorcą. Przy odbiorze każdej partii zostanie sporządzony protokół odbioru, o którym mowa
ust. 6.
Wykonawca poinformuje Odbiorcę o dostawie na co najmniej 2 dni robocze przed dowiezieniem
Sprzętu. Dostawy będą odbywały się w dni robocze w godzinach: 8:00 – 14:00. Wykonawca
w ramach należnego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy zapewni wniesienie
Sprzętu do magazynu.
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5. W dniu dostawy sprzętu Wykonawca dostarczy szczegółowe informacje dotyczące sposobu
zgłoszenia awarii oraz lokalizację punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów)
w okresie gwarancji, wraz z pisemną gwarancją dla wszystkich podzespołów określonych
w załączonym do gwarancji spisie zawierającym numery seryjne i modele Sprzętu.
6. Potwierdzeniem realizacji Umowy w zakresie dotyczącym danego Odbiorcy będzie protokół
odbioru dostawy bez zastrzeżeń podpisany przez Odbiorcę odrębnie dla każdej jednostki
sądownictwa - wzór Protokołu odbioru dostawy stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy).
7. W przypadku, gdy przedmiot Umowy zawiera wady, Przedstawiciel jednostki sądownictwa
podpisze Protokół odbioru dostawy z zastrzeżeniami (wzór - Załącznik Nr 4 do Umowy).
8. W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany będzie na
własny koszt do usunięcia wad – w terminie 2 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia
czynności odbioru w danej jednostce sądownictwa.
9. Po usunięciu wad, o których mowa w ust. 8, postanowienia ust. 6-7 stosuje się odpowiednio.
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§6
Gwarancja na Sprzęt
Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego Sprzętu na
okres...........…1miesięcy licząc od daty podpisania przez Odbiorcę protokołu odbioru dostawy bez
zastrzeżeń (Załącznik Nr 4 do Umowy).
Zamawiający lub Odbiorca może zgłosić nieprawidłowe działanie Sprzętu (awarię) na adres lub
telefon wskazane zgodnie z § 5 ust. 5 Umowy. Zgłoszenia wad, usterek oraz zleceń serwisowych
będą przesyłane za pomocą telefonu, faksu, poczty elektronicznej lub listownie. Zgłoszenie
dokonane telefonicznie wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę za pomocą
poczty elektronicznej.
Wykonawca, lub stosowny serwis gwarancyjny jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia
awarii Sprzętu nie później niż do godziny 15:30 następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia
(czas reakcji).
Naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji Sprzętu. W przypadku niemożności dokonania
naprawy w danej lokalizacji koszty dostarczenia Sprzętu do/z punktu serwisowego oraz z/do
miejsca instalacji ponosi Wykonawca.
W razie, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 3 dni robocze licząc od dnia zgłoszenia,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub Odbiorcy dostarczy w czwartym dniu roboczym
sprzęt zastępczy o parametrach nie niższych niż przedmiot Umowy zaoferowany w ofercie lub
uzgodniony sprzęt o podobnej funkcjonalności.
W przypadku gdy czas naprawy Sprzętu będzie dłuższy niż 6 tygodni od dnia zgłoszenia,
Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt przekazany do naprawy cały Sprzęt na
nowy lub inny wolny od wad, o parametrach nie niższych niż przedmiot Umowy zaoferowany w
ofercie, uzgodniony z Zamawiającym lub Odbiorcą, w terminie do 3 dni roboczych od dnia
upływu terminu 6 tygodni.
W przypadku gdy jakikolwiek podzespół będzie wymagał naprawy po raz drugi w czasie okresu
gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt przekazany do naprawy
cały Sprzęt na nowy lub inny wolny od wad, o parametrach nie niższych niż przedmiot Umowy
zaoferowany w ofercie, uzgodniony z Zamawiającym lub Odbiorcą, w terminie do 10 dni
roboczych od dnia zgłoszenia wady.
W przypadku gdy wady Sprzętu okażą się nieusuwalne, Wykonawca zobowiązany jest wymienić
na własny koszt przekazany do naprawy Sprzęt na nowy lub inny wolny od wad, o parametrach
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nie niższych niż przedmiot Umowy zaoferowany w ofercie, uzgodniony z Zamawiającym lub
Odbiorcą, w terminie do 10 dni roboczych od dnia stwierdzenia przez którąkolwiek ze Stron
nieusuwalności wady, co nie uchybia postanowieniu ust. 6.
Okres trwania gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy, a w przypadku wymiany
Sprzętu – okres gwarancji biegnie na nowo od potwierdzenia przez Zamawiającego lub Odbiorcę
wymiany Sprzętu.
W okresie gwarancji Zamawiający lub Odbiorca ma prawo do:
1) instalowania i wymiany w zakupionym Sprzęcie standardowych kart i urządzeń (np.
modemów, sterowników sieci, dysków), zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany
personel;
2) dokonywania przez wykwalifikowany personel zmian w konfiguracji;
3) powierzania Sprzętu osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacji;
4) przenoszenia dostarczonego Sprzętu, w następstwie zmiany siedziby;
5) przekazywania dostarczonego Sprzętu do innych jednostek organizacyjnych sądownictwa
powszechnego;
6) odpowiedniej konserwacji Sprzętu.
W przypadku uszkodzenia dysku twardego dysk musi być naprawiany w miejscu użytkowania.
W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych dysków nośnik pozostaje u Zamawiającego
lub Odbiorcy.
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne Sprzętu przez …2.
W przypadku niedochowania terminów, o których mowa w niniejszym paragrafie,
po bezskutecznym upływie wyznaczonego pisemnie przez Zamawiającego lub Odbiorcę, co
najmniej 3-dniowego terminu na wykonanie określonego obowiązku, Zamawiający lub Odbiorca
ma prawo zlecić określone w niniejszym paragrafie czynności będące obowiązkiem Wykonawcy
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, a następnie obciążyć Wykonawcę poniesionymi
kosztami. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego
lub Odbiorcę w terminie 14 dni od wystawienia przez Zamawiającego lub Odbiorcę noty
obciążeniowej.
§7
Kary umowne
W przypadku niezrealizowania dostawy w terminie ustalonym w § 4 ust. 1 Umowy Zamawiający
lub Odbiorca może naliczyć kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku nieprzedstawienia wraz z dostawą sprzętu w postaci routera typ 1 Szczegółowego
projektu wdrożenia i migracji z obecnie używanej typologii do nowo projektowanego rozwiązania,
w terminie ustalonym w § 4 ust. 1 Umowy Zamawiający może naliczyć kary umowne
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień
opóźnienia.
W przypadku niedochowania terminu reakcji określonego w § 6 ust. 3 Umowy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu lub Odbiorcydokonującemu zgłoszenia karę umowną w wysokości 0,1%
wynagrodzenia jednostkowego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za dostawę danego
Sprzętu objętego zgłoszeniem za każdą godzinę opóźnienia w reakcji.
W przypadku niedochowania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5-8 Umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu lub Odbiorcy dokonującemu zgłoszenia karę umowną
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w wysokości 5 tys. zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu określonych w powołanych
postanowieniach umownych obowiązków.
W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3
ust. 2 Umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z określonego w § 8 zabezpieczenia należytego
wykonania umowy i/lub z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wszelkich roszczeń nadających
się do potrącenia i wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu
należnych kar umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie.
Zamawiającemu oraz Odbiorcom, z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy
przez Wykonawcę, przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych.
Kary umowne określone w niniejszym paragrafie mogą być dochodzone łącznie, w szczególności
dochodzenie kary umownej z ust. 5 nie wyklucza kumulatywnego dochodzenia kar umownych
z pozostałych ustępów, tak przez Zamawiającego, jak i przez Odbiorcę/Odbiorców lub łącznie
przez Zamawiającego i Odbiorcę/Odbiorców.
Zamawiający upoważnia Odbiorców do naliczenia oraz do dochodzenia kar umownych
wynikających z niniejszej Umowy, jak również do wykonywania wszelkich czynności związanych
z wykonywaniem uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi.
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 Umowy, tj.………… zł,
w formie….
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania,
bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania
Umowy i uznania za należycie wykonaną, tj. po podpisaniu przez Odbiorców wszystkich
protokołów odbioru dostawy, również w zakresie objętym opcją, o ile Zamawiający skorzysta
z prawa opcji przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 2 in fine Umowy. Zwrot 70%
zabezpieczenia w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji przed upływem
terminu określonego w § 2 ust. 2 in fine Umowy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia upływu
terminu określonego w § 2 ust. 2 in fine Umowy, pod warunkiem podpisania przez wszystkich
Odbiorców protokołów odbioru dostawy bez zastrzeżeń.
Zabezpieczenie w wysokości 30%, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady w odniesieniu do wszystkich jednostek Sprzętu.
Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy/form zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana formy/form
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i bez zmiany jego wysokości.
§9
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Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
1) Wykonawca, pomimo jednokrotnego zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego lub
Odbiorcy, nie wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie –
w takiej sytuacji Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od Umowy w całości
lub w części;
2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub
znacznej jego części;
3) Wykonawca naruszył obowiązek określony w § 14 ust. 3 Umowy;
4) zwłoka w dostawie Sprzętu przekracza 14 dni – w takiej sytuacji Zamawiający może według
własnego wyboru odstąpić od Umowy w całości lub w części, której dotyczy zwłoka.
2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek odstąpienia.
3. Wykonanie prawa odstąpienia z przyczyn określonych w ust. 1 uważa się za odstąpienie
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa do dochodzenia przez Zamawiającego lub
Odbiorcę/ów kar umownych, zaś odstąpienie od Umowy w części – utraty praw wynikających
z rękojmi/gwarancji w odniesieniu do zakresu Umowy nieobjętego odstąpieniem.

§ 10
Poufność
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym
i Odbiorcach oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, bez względu na
sposób i formę ich utrwalenia i przekazania, także bezterminowo po wygaśnięciu Umowy.
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§ 11
Dane adresowe
Osobą odpowiedzianą za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: …………………….,
tel.: …….......………, e-mail: ……..............… . Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze
strony Odbiorcę/ów zostaną wskazane przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia
zawarcia Umowy.
Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….,
tel.: ………………, e-mail: ……………………… .
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.
Strony zobowiązują się wzajemnie informować o zmianie wszelkich w niej zawartych
niezbędnych informacji, które w okresie realizacji Umowy mogą ulegać zmianie z przyczyn
niezależnych od Stron lub w związku z optymalizacją realizacji Umowy np. dane teleadresowe,
kontaktowe, adresy internetowe. Zmiana tych danych nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe
z powodu niewskazania Zamawiającemu aktualnego adresu, pod rygorem uznania za doręczoną
korespondencji kierowanej na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

§ 12
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu pod rygorem
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nieważności, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 i 4 oraz § 13 ust. 5 Umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy określonych w art. 144
Ustawy, a ponadto dopuszcza zmiany:
1) zaoferowanego Przedmiotu Umowy pod warunkiem zaistnienia przyczyn nieleżących po
stronie Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć oraz pod łącznie spełnionymi
następującymi warunkami:
a) zmiany na Sprzęt o parametrach i długości gwarancji nie gorszych niż zaoferowane
pierwotnie,
b) niepodwyższenia wynagrodzenia umownego;
2) zmiany części składowych zaoferowanego Sprzętu 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 niepodwyższenia wynagrodzenia umownego,
c) zmiany części składowej nie doprowadzą do spadku wydajności całego zestawu
w porównaniu do części oferowanych pierwotnie.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

§ 13
Podwykonawstwo
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy, objęty niniejszą Umową:
1) osobiście..........................
2) przy udziale podwykonawców w zakresie:.......................
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i Odbiorców pełną odpowiedzialność
za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego i Odbiorców za działania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za swoje własne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego i Odbiorców
z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych za zakres powierzony do wykonania
podwykonawcom.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającegoo wszelkich zmianach w zakresie wykonywania
przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców w trakcie realizacji Umowy przed
dokonaniem takiej zmiany, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców,
którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu Umowy. Zmiana w zakresie
podwykonawców nie stanowi zmiany Umowy wymagającej pisemnego aneksu.
W przypadku gdy Wykonawca, podał nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 i 5 Ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy, a w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 i 5 Ustawy,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. Spory mogące wyniknąć w związku z Umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot Umowy nie jest objęty prawami osób trzecich oraz jest
wolny od jakichkolwiek obciążeń.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej, pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego przenieść
na inne osoby praw, w tym wierzytelności bądź obowiązków wynikających z Umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz Kodeksu
cywilnego, wraz z odnośnymi przepisami wykonawczymi.
5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
7. Załącznikami do Umowy, które stanowią jej integralną część są:
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 – Kopia Formularza oferty Wykonawcy,
3) Załącznik nr 3 – Wykaz Odbiorców i Płatników,
4) Załącznik Nr 4 – Wzór protokołu odbioru dostawy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 4 do Umowy
Wzór protokołu odbioru dostawy
PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY
Dotyczy umowy Nr ......................................z dnia .................................
Zamawiający:Sąd Apelacyjny w Lublinie, 20 – 950 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 1,
Odbiorca:(odbiorca dostawy, miejsce dostawy, adres dostawy zgodnie z Załącznikiem Wykaz
Odbiorców i Płatników)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................
Wykonawcą:firmą .....................................................................................................................,
(adres)............................................................................................................................................
.............
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................
Przedmiot dostawy i odbioru:
NAZWA URZĄDZENIA

NUMER SERYJNY

Odbiór ilościowy sprzętu w imieniu Odbierającego

ZGODNA
Ilość dostarczonego sprzętu jest zgodna
ze specyfikacją zawartą w umowie

NIE ZGODNA
Ilość dostarczonego sprzętu nie jest zgodna
ze specyfikacją zawartą w umowie

Odbiór jakościowy sprzętu w imieniu Odbierającego

ZGODNY
Konfiguracja i wyposażenie sprzętu jest
zgodna
ze specyfikacją zawartą w umowie

NIE ZGODNY
Konfiguracja i wyposażenie dostarczonego
sprzętu nie jest zgodna ze specyfikacją
zawartą w umowie
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Stwierdzone niezgodności dostarczonego sprzętu ze specyfikacją zawartą w umowie –
zastrzeżenia:
……………………………………………………...................................................……………
…………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………..................................................……
………………………………………………………...................................................…………
...............................................
Miejscowość i data

..............................................
ODBIERAJĄCY

...........................................
WYKONAWCA
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