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Zapytanie ofertowe 
Znak sprawy: IT/01/10/2022 Rzeszów, 2022-10-28 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Centrum Medyczne Medyk 
ul. Szopena 1 
35-055 Rzeszów  
NIP: 8133714748 

 
Osoba prowadząca postępowanie:  
Joanna Kundera -  tel. 507 026 105 e-mail jkundera@medyk.rzeszow.pl 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Temat:  Przedmiotem zamówienia jest „Podniesienie poziomu Cyberbezpieczeństwa 
poprzez dostarczenie licencji oraz wdrożenie i konfiguracja usług bezpieczeństwa”. 

Na przedmiot zamówienia składa się:  

a) Dostarczenie licencji do urządzeń NGFW – zgodnie z załącznikiem nr 2 
b) Wdrożenie reguł bezpieczeństwa na rozwiązaniu NGFW- zgodnie z załącznikiem 
nr 2  
c) Konfiguracja rozwiązań bezpieczeństwa w sieci LAN zgodnie z załącznikiem nr 2 
d) Szkolenie zespołu informatycznego Zamawiającego, w obszarze wdrożonego     
rozwiązania 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

1. Zadanie nie może być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego 
zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu zostaną odrzucone. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i częściowy wybór ofert. 

 

II. TERMIN REALIZACJI 

21 dni od daty udzielenia zamówienia  
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III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
2. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.  
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 

przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania 
7. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale  

i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 
8. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę 
posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. 

Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach 
rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do 
składanej oferty. 
Oferta powinna zawierać: 
12. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. 
13. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). 
14. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. 

Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC. 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:  
Cena 100%  
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie 
podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu 
poniższego wzoru: 
                                                    cena najniższa 
Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów 
                                                           cena oferty ocenianej 

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość 
podana słownie.. 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę. 

V.TERMINY PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez 
zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na 
adres jkundera@medyk.rzeszow.pl 
W tytule wiadomości należy podać numer postępowania -  IT/01/10/2022 
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W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. 
 
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą e-mailową na adres 
jkundera@medyk.rzeszow.pl  do dnia  2022-11-04 o godz. 10:00, 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-11-04 o godz. 10:15, 
 
Termin związania ofertą: 30 dni 
VII. BADANIE OFERTY 

1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  

2. Zamawiający poprawia w ofercie:  
 oczywiste omyłki pisarskie,  
 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania 

ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ 

1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.  
2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.  
3) Oferty złożone po terminie 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na 

każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie 
wszystkich Oferentów. 

Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od 
kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 
VIII. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI 
ZAPYTANIA 

1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania można kierować 
pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: 
jkundera@medyk.rzeszow.pl 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego 
zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 
treści zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 2. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła 
zapytania, na stronie internetowej: https://www.medyk.rzeszow.pl/przetargi/ 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść zapytania. Dokonaną zmianę treści zapytania Zamawiający udostępnia na stronie 
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internetowej. 
IX. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.   
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
na : 

„Podniesienie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez dostarczenie licencji oraz wdrożenie  
i konfiguracja usług bezpieczeństwa”. 

 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
Centrum Medyczne Medyk 
Sp. z o.o. Sp. K 
ul. Szopena 1 
35-055 Rzeszów 

 

Sprawę prowadzi:  Joanna Kundera 
 
II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 
„Podniesienie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez dostarczenie licencji oraz wdrożenie  
i konfiguracja usług bezpieczeństwa” 

a) Dostarczenie licencji do urządzeń NGFW – zgodnie z załącznikiem nr 2 
b) Wdrożenie reguł bezpieczeństwa na rozwiązaniu NGFW- zgodnie z załącznikiem 
nr 2 
c) Konfiguracja rozwiązań bezpieczeństwa w sieci LAN zgodnie z załącznikiem nr 2 
d) Szkolenie zespołu informatycznego Zamawiającego, w obszarze wdrożonego     
rozwiązania 
 

 
 
III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe. 
 
IV. Nazwa i adres WYKONAWCY 
 
........................................................... 
............................................................ 
.......................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
                                                                                                                                                 
(pieczęć Wykonawcy)  
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1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
 

 

cenę netto:....................................zł. 
słownie netto: 
...........................................................................................................................zł. 
cenę brutto:..................................zł. 
słownie brutto: 
...........................................................................................................................zł. 
podatek VAT:...............................zł. 
słownie podatek 
VAT:........................................................................................................................zł. 

 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: 

21 dni od daty udzielenia zamówienia, 
b) warunki płatności : do 14 dni, 
c) okres gwarancji: 

............................................................., 
d) ..................................................................., 

3. Oświadczam, że: 

 zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.   

 zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag 

 związani jesteśmy ofertą do 30 dni 

 w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/ 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie). 

4. Oświadczam, że: 
 podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  
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  nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

5. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. 

6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 
1. .................................................................... 
2. ................................................................... 
3. ................................................................... 

*) niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
..............................................................                       ................................dn. ............................ 

     podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

         do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik 2 

Opis usług 
 

 

Nazwa 
elementu, 
parametru 
lub cechy 

Opis wymagania 

Spełnia  
TAK/NIE 

 

1 

Licencje dla 
dwóch 
urządzeń  
PA820  - 
klaster HA 

• WildFire subscription 3-year term renewal for device in an HA pair, PA-
820 
• Threat prevention subscription 3-year term renewal for device in an HA 
pair, PA-820 
• Partner enabled premium support 3 year term renewal, PA-820 
• GlobalProtect subscription 3-year term renewal for device in an HA pair, 
PA-820 
• DNS Security subscription 3-year term renewal for device in an HA pair, 
PA-820 
• Subscription Advanced URL FIltering, 3-year,PA-820, HA Pair Renewal 
• WildFire subscription 3-year term renewal for device in an HA pair, PA-
820 
• DNS Security subscription 3-year term renewal for device in an HA pair, 
PA-820 
• Partner enabled premium support 3 year term renewal, PA-820 
• Threat prevention subscription 3-year term renewal for device in an HA 
pair, PA-820 
• Subscription Advanced URL FIltering, 3-year,PA-820, HA Pair Renewal 

 

2 
Usługi 
wdrożeniowe 

1. konfiguracja klastra przełączników corowych  posiadanych przez 
Zamawiającego  
 2. Konfiguracja redundancji połączeń serwerów za pomocą LACP  
3. Konfiguracja połączeń pomiędzy obecna siecią dostępową a 
przełącznikami corowymi  
4. Konfiguracja redundancji połączeń przełączników corowych z 
przełącznikami brzegowymi  
5. Konfiguracja przełączników dostępowych 
6. Przygotowanie sieci L2 (switche corowe i dostępowe) do uruchomienia 
UTM-a  
7. Konfiguracja tuneli VPN do oddziałów terenowych 
8. Przeniesienie sieci dostępowych na nowego UTM-a i nowy core L2  
9. Segmentacja sieci  
10. Rozdział fizyczny obecnego klastra na dwie lokalizacje 
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W zakresie urządzeń UTM 
11. Ustalenie koncepcji trybu pracy urządzeń  
12. Konfiguracja agregacji połączeń portów fizycznych  
13. Wstępna konfiguracja klastra dla wybranego trybu 
14. Wykonanie synchronizacji konfiguracji pomiędzy urządzeniami 
15. Zaawansowana konfiguracja elementów wyzwalających dla 
przełączenie klastra 
16. Konfiguracja interfejsów wraz z przyporządkowaną adresacją IP 
17. Konfiguracja przełączenia ISP na wypadek awarii podstawowego 
wyjścia do sieci Internet 
18. Konfiguracja polityk bezpieczeństwa dla nowo powstałego środowiska 
19. Weryfikacja poprawności 
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Załącznik nr 3 
 

Wzór umowy 
 
 
Zawarta w dniu ……………………………………………… r. w Rzeszowie, pomiędzy:  
Centrum Medycznym Medyk Sp. z o.o. Sp. K. ul. Szopena 1, 35-055 Rzeszów,  
NIP: 8133714748,  
reprezentowany przez: 
Stanisław Mazur – prezes zarządu 
a 
………………………., z siedzibą …………………………………., zarejestrowaną 
w …………………………………………………………………………... pod numerem KRS 
……………………, REGON ……………….., NIP: ……………………., reprezentowaną 
przez: …………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
wyłonionym w trybie  zapytania ofertowego 
Strony zawarły umowę o następującej treści: 
 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się: ………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wynikającego ze złożonej przez 

Wykonawcę oferty w postępowaniu. 

3. Opis przedmiotu umowy oraz warunki, na jakich powinien być on zrealizowany określają 

dokumenty zamówienia tj. oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.  

 

§ 2  

Termin realizacji 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy opisany w § 1 ust. 1 w terminie 

do 21 dni od podpisania umowy. Za datę realizacji przedmiotu umowy uznaje się podpisanie 

końcowego protokołu odbioru. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci 
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Wykonawcy całkowite wynagrodzenie w kwocie  ……………… zł brutto (słownie 

złotych: …………………………………, 00/100). 

2. Wynagrodzenie powyższe uwzględnia wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca  

z tytułu wykonania niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania 

umowy. 

4. Podstawą do wystawiania przez Wykonawcę faktury/rachunku za realizację umowy 

będzie końcowy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, 

sporządzony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  

5. Fakturę/rachunek należy wystawiać dla ………………………………………. 

6. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

7. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w fakturze/rachunku. 

9. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbywać na rzecz osoby trzeciej 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  

10. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 

wypłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 

VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 

uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 

nowego rachunku bankowego ujawnionego w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania 

przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu  

i przekazania informacji Zamawiającemu lub wskazanie nowego rachunku bankowego 

ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego  

w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten 

okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

 

§ 4 

Odpowiedzialność i zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w oparciu o posiadaną wiedzę, doświadczenie 

oraz kwalifikacje, środki techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy. 



 
 Strona: 12/15 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków z najwyższą starannością 

wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych przez niego usług oraz w oparciu  

o obowiązujące regulacje i przepisy prawa. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz wobec osób 

trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy powstałe  

z przyczyn leżących po jego stronie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego wszelkich 

dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu umowy  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego  

o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na zakres przedmiotu umowy a także 

informowania o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach w realizacji umowy lub  

o zamiarze wstrzymania realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów ewentualnych odszkodowań  

i napraw szkód powstałych przy prowadzeniu prac z przyczyn leżących po jego stronie  

i innych działań niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia wraz  

z należnymi opłatami i podatkami. 

 

§ 5 

Odbiór 

1. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie dokonany na podstawie 

podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego końcowego protokołu odbioru, przy 

czym po wykonaniu usługi Wykonawca prześle Zamawiającemu podpisany jednostronnie 

protokół odbioru, a następnie Zamawiający we własnym zakresie dokona odbioru 

przedmiotu umowy, podpisując przesłany protokół, z zastrzeżeniem ust.2. 

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru niewykonania przedmiotu umowy lub jego 

części, stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiający nie dokona odbioru. Z czynności tej 

zostanie spisany odpowiedni protokół zawierający w szczególności listę uwag 

dotyczących stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości. Po usunięciu 

nieprawidłowości, co nastąpi w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni od ich 

stwierdzenia, strony uzgodnią termin ponownego odbioru i przystąpią do odbioru, który 

będzie dokonany zgodnie z ust.1. 
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§ 6 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa  

w § 1 ust. 1 na okres 12 miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez strony końcowego 

protokołu odbioru. 

 

§ 7 

Kary umowne  

1. W razie - uchybienia odbioru terminu określonego w § 2 niniejszej umowy Wykonawca 

zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wartości całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną  

w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych oraz prawo do odszkodowania uzupełniającego i przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości poniesionej szkody. 

4. Maksymalna, łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania powyższych kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że uprawnienie to zostało wyłączone na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Kary umowne będą płacone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

noty obciążeniowej.  

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca narusza 

postanowienia umowy lub nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w umowie 

pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do stosowania się do jej 

postanowień. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nastąpi w terminie dwudziestu 

jeden (21) dni, licząc od upływu ostatniego dnia terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu 
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do wywiązania się z postanowień i obowiązków wynikających z umowy.  

 

§ 9 

Siła wyższa 

1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego lub uznany za naruszającego 

postanowienia umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

obowiązków wynikających z umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej. 

2. Na okres działania siły wyższej obowiązki Stron umowy ulegają zawieszeniu w zakresie 

uniemożliwionym przez działanie siły wyższej. 

3. Każda ze Stron umowy jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze 

Stron umowy o zajściu przypadku siły wyższej, udowodnienia tej okoliczności poprzez 

przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły 

wyższej oraz wskazania zakresu i wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji 

przedmiotu umowy. 

4. W przypadku ustania siły wyższej, Strony umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji 

swoich obowiązków wynikających z umowy. 

5.  

§ 10  

Zmiany umowy 

1. Strony są uprawnione do zmiany umowy, gdy:  

a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie 

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów 

prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki 

podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec 

zmianie wartość wynagrodzenia brutto), 

b) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy ze względów 

technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, o ile zmiana ta jest korzystna 

dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, a brak 

zmiany sposobu wykonania umowy skutkowałby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje 

rozwiązanie techniczne, technologiczne lub organizacyjne o równoważnych lub 

lepszych parametrach, niż przewidziane pierwotnie w dokumentach zamówienia. 

2. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej – aneksu – 
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pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

− Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  

o dostępie do informacji publicznej. 

− Do niniejszej umowy stosuje się prawo polskie.  

− Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 

w szczególności do dokonywania ustaleń i odbiorów  są: 

 po stronie Zamawiającego: 

…………………………………………………………. 

 po stronie Wykonawcy: 

……………………………………………………………………….. 

Powyższe osoby nie są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Stron. 

Zmiana powyższych osób nie stanowi zmiany treści umowy. 

− W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

− Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

− Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron. 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca        Zamawiający 

 
 
 


