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WZÓR 

(odrębna umowa może zostać zawarta dla każdej lub niektórych części zamówienia) 

 

 

UMOWA 

na dostawę sprzętu teleinformatycznego 

zwana dalej ,,Umową” 

 

zawarta w dniu ……………… 2017 roku w Warszawie  pomiędzy: 

 

Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-

546 Warszawa,  działającym na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 

996 z późn. zm.), posiadającym NIP 525-10-52-103 oraz REGON 010978710, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

………………………. – …………………………. 

………………………. – ……………………….…  

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwaną/ym  dalej „Wykonawcą”,   

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną” 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze 

DAZ/ZP/2/2017 realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Dostawa sprzętu 

teleinformatycznego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) o następującej treści: 

 

 

 

DEFINICJE 

§ 1 

Zastosowane w Umowie terminy oznaczają: 

1) system informatyczny – system rozumiany jako w pełni działające środowisko Zamawiającego, 

w skład którego wchodzi sprzęt teleinformatyczny, infrastruktura teleinformatyczna oraz 

działające w tych środowiskach oprogramowanie komputerowe; 

2) sprzęt teleinformatyczny – sprzęt telekomunikacyjny i informatyczny rozumiany jako wszelkie 

urządzenia służące do prawidłowego działania systemu informatycznego np. urządzenia sieciowe, 

urządzenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, urządzenia transmisji głosu i wideo, urządzenia 

służące do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych oraz pozostałe urządzenia 

szeroko rozumianego sprzętu komputerowego. 
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PRZEDMIOT UMOWY 

§ 2 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa do Zamawiającego, tj. na adres ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 

Warszawa, sprzętu teleinformatycznego określonego w części zamówienia nr 1, 2, 3* zgodnie  

z podziałem i wymaganiami wskazanymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym Załącznik nr 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą z dnia ……. 

2017 r. oraz warunkami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta 

Wykonawcy, stanowi Załącznik nr 2. 

3. Wykaz asortymentowy sprzętu teleinformatycznego, którego dostawa jest przedmiotem Umowy, 

stanowi określony w ofercie Wykonawcy, o której mowa w ust. 2,  Formularz cenowy dla części 

zamówienia nr 1, Formularz cenowy dla części zamówienia nr 2, Formularz cenowy dla części 

zamówienia nr 3*.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz ze sprzętem teleinformatycznym dokumentów 

niezbędnych do jego prawidłowej eksploatacji, w tym instrukcji obsługi, dokumentów 

gwarancyjnych oraz innych dokumentów dających prawo do korzystania z oprogramowania 

preinstalowanego na dostarczonym sprzęcie teleinformatycznym.  

5. Uprawnienia Zamawiającego do korzystania z oprogramowania preinstalowanego na 

dostarczonym sprzęcie teleinformatycznym zostaną przyznane Zamawiającemu na czas 

nieoznaczony, licząc od daty dostarczenia dokumentów potwierdzających zasady korzystania ze 

sprzętu teleinformatycznego (licencje, gwarancje) lub od daty wskazanej w ich treści. 

 

SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż  

6 tygodni licząc od dnia zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania osób upoważnionych  

do kontaktów ze strony Zamawiającego przy realizacji Umowy o pojawiających się zagrożeniach 

dla poprawnej i terminowej realizacji przedmiotu Umowy.  

3.  Osobami upoważnionymi do kontaktów przy realizacji Umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: …………………….  / tel. ……………………. 

2) ze strony Wykonawcy: …………………… / tel. …………………….. 

4. Osoby wskazane do kontaktów ze strony Zamawiającego przy realizacji Umowy nie są 

upoważnione do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe. 

 

WARUNKI GWARANCJI 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany Zamawiającemu sprzęt teleinformatyczny jest fabrycznie 

nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, pochodzi z legalnego kanału dystrybucji, a dokumenty 

gwarancyjne oraz inne dokumenty dające prawo do korzystania ze sprzętu teleinformatycznego oraz 

oprogramowania preinstalowanego na dostarczonym sprzęcie teleinformatycznym, umożliwiają 

Zamawiającemu eksploatację przedmiotu Umowy w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym 

prawem oraz z uwzględnieniem warunków proponowanych lub zalecanych przez producenta 

sprzętu teleinformatycznego. 
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2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczany Zamawiającemu sprzęt teleinformatyczny na 

warunkach określonych przez producenta i na okres wskazany w Załączniku nr 1, licząc od dnia 

podpisania  protokołu odbioru. Jeśli w okresie gwarancji sprzęt teleinformatyczny okaże się 

wadliwy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad poprzez jego 

naprawę lub wymianę na nowy. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w dokumentach 

gwarancyjnych dostarczonych przez producenta sprzętu teleinformatycznego.  

3. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia wystąpienia wady bezpośrednio do 

Wykonawcy na piśmie lub mailowo na adres: ………………………………….. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich zobowiązań z tytułu gwarancji, realizując 

świadczenia wynikające z gwarancji bezpośrednio na rzecz Zamawiającego. 

4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z winy Zamawiającego.  

5. Okres rękojmi uszkodzonego sprzętu teleinformatycznego ulega przedłużeniu o okres od dnia 

zgłoszenia wady do czasu jej skutecznego usunięcia. 

 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 5 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości dostarczenia przedmiotu Umowy, 

co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. 

2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport przedmiotu Umowy do miejsca 

wskazanego w Umowie oraz jego ubezpieczenie od ryzyka utraty lub uszkodzenia. 

3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, który będzie polegał na: 

1) ilościowym przyjęciu sprzętu teleinformatycznego według wykazu asortymentowego  

określonego w Formularzu cenowym dla części zamówienia nr 1, Formularzu cenowym dla 

części zamówienia nr  2, Formularzu cenowym dla części zamówienia nr 3*; 

2) stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych widocznych elementów dostarczonego sprzętu 

teleinformatycznego; 

3) odbiorze dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji sprzętu teleinformatycznego, 

w tym instrukcji obsługi, dokumentów gwarancyjnych oraz innych  dokumentów dających 

prawo do korzystania z oprogramowania preinstalowanego na dostarczonym sprzęcie 

teleinformatycznym. 

4. W zakresie zgłoszonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w terminie … dni 

roboczych do dostarczenia lub wymiany sprzętu teleinformatycznego lub odpowiednich 

dokumentów (w tym brakujących lub uszkodzonych elementów) określonych w Umowie, w tym w 

wykazie asortymentowym określonym w Formularzu cenowym dla części zamówienia nr 1, 

Formularzu cenowym dla części zamówienia nr  2, Formularzu cenowym dla części zamówienia nr 

3*.  

5. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu Umowy będzie podpisanie przez obie Strony, bez zastrzeżeń, 

protokołu odbioru, według wzoru określonego w Załączniku nr 3. 

6. Dla celów Umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 
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WYNAGRODZENIE I INNE PŁATNOŚCI 

§ 6 

1. Łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2, z należnościami  

o charakterze publicznoprawnym, w szczególności z podatkiem od towarów i usług, wynosi: 

1) w zakresie części zamówienia nr 1  ….…,… zł brutto (słownie: ……………...……………zł), 

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług wg stawki w wysokości ….. % ; 

2) w zakresie części zamówienia nr 2  ……,…. zł brutto (słownie: …………….……..………zł), 

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług wg stawki w wysokości ….. %; 

3) w zakresie części zamówienia nr 3  ……,…. zł brutto (słownie: ……………………….….zł), 

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług wg stawki w wysokości ….. %. 

2. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 

14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną 

dostawę. Wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu 

odbioru przedmiotu Umowy, zgodnie z §5 Umowy.  

3. Za datę realizacji płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 

realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do 

Zamawiającego, w szczególności: zwrot kosztów transportu, podróży czy jakichkolwiek innych, 

dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. 

 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej  

realizacji przedmiotu Umowy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, o ile nie są one informacjami chronionymi na 

podstawie wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego lub przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowej 

realizacji przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do jego wykonywania  zgodnie z aktualnym 

poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością. 

4. Wykonawca odpowiada za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz za wszelkie 

szkody wyrządzone Zamawiającemu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych  

w związku z wykonywaniem postanowień Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji 

prawnie chronionych.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania wszystkich osób zaangażowanych po 

swojej stronie przy realizacji przedmiotu Umowy, w tym za powstałe szkody, a także za 
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ujawnienie jakiejkolwiek informacji, uzyskanej podczas wykonywania prac, które naraziło lub 

mogło narazić Zamawiającego na szkodę. 

7. W przypadku gdy zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie równoważne nie będzie 

właściwie współdziałać z systemem informatycznym funkcjonującym u Zamawiającego lub 

spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu systemu informatycznego, Wykonawca pokryje 

wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem systemu informatycznego 

oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie 

systemu informatycznego również po odinstalowaniu rozwiązania równoważnego*. 

 

KARY UMOWNE I ZABEZPIECZENIA 

§ 8 

1. Za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 3 ust. 1, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % (pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia określonego 

w § 6 ust. 1 pkt 1 lub § 6 ust. 1 pkt 2 lub § 6  ust. 1 pkt 3 (w zależności od części zamówienia, 

której dotyczy opóźnienie), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. W innych, niż określone w ust. 1, przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % (pięć procent) 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 lub § 6 ust. 1 pkt 2 lub § 6 ust. 1 pkt 3 (w zależności 

od części zamówienia, której dotyczy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy), za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

3. Kary umowne przewidziane w ust. 1-2 obowiązują niezależnie od siebie. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych bezpośrednio  

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W innym przypadku Strony ustalają termin zapłaty kary 

umownej nie dłuższy niż 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do jej 

zapłaty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych  

w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przekroczy 

wartość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Wykonawca oświadcza, że w dniu …………………………………… 2017 r. wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w zakresie: 

1)  części zamówienia nr 1 – w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 tj. 

w kwocie ………,….. zł (słownie: ……………………………) w formie ………………..; 

2) części zamówienia nr 2 – w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 pkt 2 tj. w 

kwocie ………,….. zł (słownie: ……………………………) w formie ………………..; 

3) części  zamówienia nr 3 – w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 pkt 3 tj. 

w kwocie ……,….. zł (słownie: ……………………………) w formie ………………… . 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy jest nieodwołane, bezwarunkowe i płatne  

na pierwsze żądanie Zamawiającego. 
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9. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w 

terminie do 30 dni od dnia należytego wykonania zamówienia tj. od dnia podpisania protokołu 

odbioru. 

10. Zwrot zabezpieczenia nie zostanie dokonany lub zostanie dokonany w kwocie pomniejszonej  

w zakresie, w jakim Zamawiający dokona potrącenia na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy. 

11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

ZMIANY W UMOWIE 

§ 9 

1. Wszelkie istotne zmiany postanowień Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie 

dopuszczonym ustawą - Prawo zamówień publicznych i wymagają zgodnej woli Stron oraz 

zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana postanowień Umowy możliwa jest w przypadku przekroczenia terminu realizacji 

przedmiotu Umowy, określonego w § 3 ust. 1, na skutek działania siły wyższej – termin może 

ulec przedłużeniu o okres wstrzymania dostawy z tego powodu po pisemnym poinformowaniu 

Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności powodujących opóźnienie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

1. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią, z roszczeniami  

w zakresie  naruszenia jej praw związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy  lub w razie 

uzyskania przez Zamawiającego informacji o istnieniu innych wad prawnych, Wykonawca zwolni 

Zamawiającego z odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych w zakresie 

wynikającym z realizacji przedmiotu Umowy i przejmie na siebie wszelkie zobowiązania z tego 

tytułu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę  

o wystąpieniu osoby trzeciej. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące. 

 

§ 12 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 13 

Umowę sporządzono w języku polskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 
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§ 14 

Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2  Oferta Wykonawcy 

3. Załącznik nr 3 Protokół odbioru przedmiotu Umowy 

4. Załącznik nr 4  Dokument rejestrowy Wykonawcy 

 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA 

 

 

................................................               ............................................ 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 do Umowy  

 

 

(Załącznikiem nr 1 do umowy będzie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik 

nr 1 do SIWZ)



Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Załącznik nr 2 do Umowy  

 

 

Oferta Wykonawcy 

(Załącznik nr 2 do Umowy stanowić będzie kopia oferty Wykonawcy tj. kopia Formularza oferty, kopie 

formularzy cenowych dla poszczególnych części zamówienia) 
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Załącznik nr 3 do Umowy  

 

 

Protokół odbioru przedmiotu Umowy 

do umowy nr ………../2017 z dnia ……….. 2017 r. 

 

- dotyczy części zamówienia nr 1, 2, 3* 

 

 

Strony potwierdzają/ nie potwierdzają* dostarczenie zgodnie z Umową: 

 

1) sprzętu teleinformatycznego zgodnie z wykazem asortymentowym określonym w Formularzu 

cenowym dla części zamówienia nr 1, Formularzu cenowym dla części zamówienia nr  2, 

Formularzu cenowym dla części zamówienia nr 3*; 

2) instrukcji obsługi, dokumentów gwarancyjnych oraz innych dokumentów  niezbędnych  

do eksploatacji sprzętu teleinformatycznego, w tym dokumentów dających prawo do korzystania 

z oprogramowania preinstalowanego na dostarczonym sprzęcie teleinformatycznym: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………. 

 

 

Zamawiający przyjmuje przedmiot Umowy (wyżej wymieniony sprzęt teleinformatyczny wraz  

z wymaganymi dokumentami) bez zastrzeżeń *. 

 

Zamawiający nie przyjmuje przedmiotu Umowy (wyżej wymienionego sprzętu 

teleinformatycznego wraz z wymaganymi dokumentami) z powodu*: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

W odbiorze uczestniczyli ze Strony: 

 

 

 

………………………………………………………… 

podpis oraz pieczęć  

Zamawiającego 

 ………………………………………………………… 

podpis oraz pieczęć  

Wykonawcy 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 


