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WZÓR 

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

 

 

UMOWA 

na dostawę sprzętu komputerowego  

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”, reprezentowaną/ym przez: 

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

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

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze 

DAZ/ZP/6/2017 realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Dostawa komputerów 

przenośnych i peryferii komputerowych (2 części), na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) o następującej treści: 

 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego, na adres ul. ks. I. J. Skorupki 4, 

00-546 Warszawa, sprzętu komputerowego (tj. komputerów przenośnych wraz z 

preinstalowanym oprogramowaniem systemowym i peryferiami komputerowymi) w ramach 

części zamówienia nr 1, 2*, zgodnie z podziałem i wymaganiami określonymi w Szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

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 do Umowy. 
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3. Wykaz asortymentowy sprzętu komputerowego, 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*.  

4. Opis parametrów technicznych sprzętu komputerowego, którego dostawa jest przedmiotem 

Umowy, stanowi określony w ofercie Wykonawcy, o której mowa w ust. 2, Formularz techniczny 

oferty dla części zamówienia nr 1*, Formularz techniczny oferty dla części zamówienia nr 2*.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz ze sprzętem komputerowym, dokumentów 

niezbędnych do jego prawidłowej eksploatacji, w tym dokumentacji technicznej producenta, 

instrukcji obsługi, dokumentów gwarancyjnych zapewniających serwis gwarancyjny na 

warunkach nie gorszych niż określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz 

dokumentów potwierdzających udzielenie licencji na preinstalowane oprogramowanie 

systemowe lub innych dokumentów dających prawo do korzystania z tego oprogramowania.  

6. Uprawnienia Zamawiającego do korzystania z preinstalowanego oprogramowania systemowego 

zostaną przyznane Zamawiającemu na czas nieoznaczony, licząc od daty dostarczenia 

dokumentów potwierdzających zasady korzystania ze sprzętu komputerowego (licencje, 

dokumenty gwarancyjne). Przekazanie dokumentów potwierdzających udzielenie licencji na 

preinstalowane oprogramowanie systemowe lub innych dokumentów dających prawo do 

korzystania z tego oprogramowania nastąpi w chwili dostawy sprzętu komputerowego do 

siedziby Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że licencje udzielone na podstawie Umowy nie 

zostaną wypowiedziane przez licencjodawcę przez okres co najmniej 10 lat od daty ich 

udzielenia. W przypadku naruszenia ww. terminu Wykonawca pokryje koszty nabycia przez 

Zamawiającego innego oprogramowania o funkcjonalnościach pokrywających się z 

funkcjonalnością przedmiotu Umowy.  

8. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest spełnić 

wszystkie kryteria i wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.** 

 

 

SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy sprzętu komputerowego do siedziby 

Zamawiającego jednorazowo w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni licząc od dnia zawarcia 

Umowy. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego termin realizacji przez 

Wykonawcę szkoleń dla pracowników Zamawiającego oraz usługi wsparcia zostanie określony 

zgodnie z warunkami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. ** 

2. Za dzień realizacji przedmiotu Umowy przyjmuje się datę podpisania przez obie Strony, bez 

zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego, według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do 

Umowy.  

3. 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.  

4.  Osobami upoważnionymi do kontaktów przy realizacji Umowy są: 

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

2) ze strony Wykonawcy: …………………… / tel. …………………….. 
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5. Osoby wskazane do kontaktów ze strony Zamawiającego przy realizacji Umowy nie są 

upoważnione do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe. 

 

WARUNKI GWARANCJI 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany Zamawiającemu sprzęt komputerowy jest nieużywany i 

fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad fizycznych i prawnych, pochodzi z 

legalnego kanału dystrybucji z autoryzowanego źródła przeznaczonego do dystrybucji na 

terytorium Unii Europejskiej, a dokumenty licencyjne, gwarancyjne oraz inne dokumenty dające 

prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego (w tym preinstalowanego oprogramowania 

systemowego) umożliwiają Zamawiającemu eksploatację przedmiotu Umowy w sposób zgodny z 

powszechnie obowiązującym prawem oraz z uwzględnieniem warunków proponowanych lub 

zalecanych przez producenta sprzętu komputerowego. 

2. Dostarczany Zamawiającemu sprzęt komputerowy  będzie objęty gwarancją producenta/ów na 

warunkach nie gorszych niż określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Okres 

gwarancji biegnie od dnia podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

końcowego.  

3. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancji naprawa i serwis gwarancyjny sprzętu 

komputerowego będą realizowane przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego 

producenta. Szczegółowe warunki gwarancji określone będą w dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentach gwarancyjnych i licencyjnych wystawionych przez producenta/ów sprzętu 

komputerowego.  

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi. 

5. Do realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, w tym terminów reakcji oraz terminów 

naprawy lub dostarczenia sprzętu komputerowego wolnego od wad, stosuje się odpowiednio 

postanowienia i warunki dotyczące gwarancji.  

6. Okres rękojmi uszkodzonego sprzętu komputerowego ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia 

wady do czasu jej skutecznego usunięcia.  

 

 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 4 

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

co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. Dostawa może być dokonana 

w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 8.00 do 16.00. W przypadku zaoferowania 

rozwiązania równoważnego Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości 

realizacji szkoleń dla pracowników Zamawiającego, co najmniej na 3 dni robocze przed 

planowanym terminem szkoleń.** 

2. Rozładunek i wniesienie sprzętu komputerowego do pomieszczenia wskazanego przez 

Zamawiającego należy do Wykonawcy. 

3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport przedmiotu Umowy do siedziby 

Zamawiającego, jego wniesienie i rozładunek oraz ubezpieczenie od ryzyka utraty lub uszkodzenia. 
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4. Odbiór przedmiotu Umowy będzie potwierdzony protokołem odbioru ilościowego oraz protokołem 

odbioru końcowego, według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Umowy. 

5. Protokół  odbioru ilościowego zostanie podpisany po dokonaniu dostawy sprzętu komputerowego 

do siedziby Zamawiającego. 

6. Odbiór ilościowy będzie obejmował:  

1) stwierdzenie braku uszkodzeń mechanicznych widocznych elementów dostarczonego sprzętu 

komputerowego; 

2) sprawdzenie zgodności dostarczonego sprzętu komputerowego z wykazem asortymentowym 

określonym w Formularzu cenowym dla części zamówienia nr  1*, Formularzu cenowym dla 

części zamówienia nr  2*; 

3) potwierdzenie odbioru: 

a)  dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego (w tym 

preinstalowanego oprogramowania systemowego), w szczególności: instrukcji obsługi, 

dokumentów gwarancyjnych, dokumentów potwierdzających udzielenie licencji na 

preinstalowane oprogramowanie systemowe lub innych dokumentów dających prawo do 

korzystania z tego oprogramowania, 

b) pisemnego oświadczenia producenta/każdego z producentów dostarczonego sprzętu 

komputerowego lub autoryzowanego przedstawiciela producenta (wymagane jest 

dołączenie dokumentu autoryzacji wystawionego przez producenta) potwierdzającego, że 

cały dostarczany przez Wykonawcę sprzęt komputerowy jest fabrycznie nowy, nieużywany 

i kompletny, pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży oraz podlega pełnej obsłudze 

gwarancyjnej producenta lub innego podmiotu świadczącego autoryzowany serwis 

gwarancyjny zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, 

c) pisemnego oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta 

(wymagane jest dołączenie dokumentu autoryzacji wystawionego przez producenta) lub 

autoryzowanego dystrybutora producenta (wymagane jest dołączenie dokumentu 

autoryzacji wystawionego przez producenta) dostarczonego preinstalowanego 

oprogramowania systemowego potwierdzającego, że oprogramowanie to pochodzi z 

oficjalnego i legalnego źródła dystrybucji.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w protokole odbioru ilościowego zastrzeżeń, w 

szczególności dotyczących widocznych uszkodzeń elementów dostarczonego sprzętu 

komputerowego lub ilości sprzętu komputerowego i dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 3, 

Wykonawca dostarczy na swój koszt brakujące elementy lub odbierze z siedziby Zamawiającego 

na swój koszt elementy wadliwe i wymieni je na nowe, wolne od wad, nie później niż w terminie 7 

dni roboczych, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

8. Odbiór  końcowy nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że dostarczony 

sprzęt komputerowy jest zgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą 

Wykonawcy z dnia … , prawidłowo skonfigurowany, a preinstalowane oprogramowanie 

systemowe jest kompatybilne oraz zdolne do współpracy z oprogramowaniem i aplikacjami już 

działającymi u Zamawiającego, przy czym potrwa on nie dłużej niż 30 dni od dnia  podpisania 

przez obie Strony, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru ilościowego. 

9. Odbiór końcowy będzie obejmował:  

1) testy dostarczonego sprzętu komputerowego; 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

5 

 

2) sprawdzenie zgodności dostarczonego sprzętu komputerowego ze Szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy z dnia …, w tym jego prawidłowej 

konfiguracji, a także kompatybilności i zdolności do współpracy preinstalowanego 

oprogramowania systemowego z oprogramowaniem i aplikacjami już działającymi u 

Zamawiającego; 

3) sprawdzenie legalności preinstalowanego oprogramowania systemowego; 

w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego: 

4) potwierdzenie zrealizowania szkoleń dla pracowników Zamawiającego z nowego systemu 

operacyjnego oraz odbiór dokumentacji szkoleniowej dla każdego szkolonego pracownika 

Zamawiającego pokrywającej cały zakres funkcjonalno-użytkowy dostarczonego 

rozwiązania równoważnego; 

5) potwierdzenie zrealizowania usługi wsparcia; 

6) sprawdzenie innych elementów wynikających z technicznych i użytkowych parametrów 

wdrażanego oprogramowania, a koniecznych do spełnienia (współpraca aplikacji i 

skryptów).** 

 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego zastrzeżeń, w 

szczególności dotyczących jakości dostarczonego sprzętu komputerowego lub niezgodności ze 

Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy z dnia …, w tym jego 

prawidłowej konfiguracji, a także kompatybilności i zdolności do współpracy preinstalowanego 

oprogramowania systemowego z oprogramowaniem i aplikacjami już działającymi u 

Zamawiającego, Wykonawca usunie stwierdzone wady (w tym dostarczy, poprawi, uzupełni, 

wdroży na swój koszt brakujące elementy lub funkcjonalności), w terminie uzgodnionym przez 

Strony, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych, bez osobnego wynagrodzenia z tego 

tytułu. 

11. Sprzęt komputerowy dostarczony do Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 

10 zostanie ponownie poddany procedurze odbioru ilościowego i końcowego. 

12. Prawo własności sprzętu komputerowego przejdzie na Zamawiającego z dniem podpisania przez 

obie Strony, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego. 

13. Z chwilą dostarczenia dokumentów potwierdzających udzielenie licencji na preinstalowane 

oprogramowanie systemowe lub innych dokumentów dających prawo do korzystania z tego 

oprogramowania, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §5, Wykonawca udziela lub 

zapewnia udzielenie, na czas nieoznaczony, niewyłącznej licencji na preinstalowane 

oprogramowanie systemowe na następujących warunkach: 

1) licencjonowane prawa nie są i nie będą obciążone prawami osób trzecich, które 

uniemożliwiałyby korzystanie z udzielonych licencji; 

2) licencje uprawniać będą Zamawiającego do korzystania z preinstalowanego 

oprogramowania systemowego i jego poszczególnych elementów na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami; 

3) licencje nie mogą zawierać ograniczeń w zakresie możliwości swobodnego administrowania 

preinstalowanym oprogramowaniem systemowym, jego konfigurowania, strojenia oraz 

parametryzacji przez Zamawiającego.  

14. Na skutek zawarcia Umowy Zamawiający będzie upoważniony do korzystania z 

preinstalowanego oprogramowania systemowego na następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystywanie w zakresie wszystkich funkcjonalności; 
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2) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów, odtwarzanie, utrwalanie, 

przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie i stosowanie; 

3)  instalowanie i deinstalowanie oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby 

udzielonych licencji; 

4) sporządzanie kopii zapasowych (kopii bezpieczeństwa). 

15. Z chwilą dostarczenia dokumentów potwierdzających udzielenie licencji na preinstalowane 

oprogramowanie systemowe lub innych dokumentów dających prawo do korzystania z tego 

oprogramowania Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których to 

oprogramowanie zostało zapisane w chwili wydania, o ile wydanie następuje w formie fizycznej, a 

nie przez udostępnienie w systemie informatycznym (w tym umożliwienie pobrania) lub 

zainstalowanie na dostarczonym sprzęcie komputerowym. W przypadku zaoferowania rozwiązania 

równoważnego  Wykonawca przenosi na Zamawiającego – z chwilą jej wydania – własność 

dokumentacji szkoleniowej z możliwością jej kopiowania, utrwalania na nośnikach 

elektronicznych, prezentowania, modyfikowania, dzielenia na części oraz łączenia z innymi 

utworami. ** 

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

ustawowo wolnych od pracy. 

 

 

WYNAGRODZENIE I INNE PŁATNOŚCI 

§ 5 

1. Za zrealizowanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie: 

 

1) w zakresie części zamówienia nr 1  ……….. zł netto (słownie: ……………...…zł), z tego: 

a) kwota ……… zł opodatkowana stawką VAT …., 

b) kwota ……… zł opodatkowana stawką VAT …., 

c) kwota ……… zł objęta „odwrotnym obciążeniem” 

plus VAT w kwocie …………… zł (słownie: ……………………………………. zł), 

co stanowi kwotę brutto ……………… zł (słownie: ………………………………….…. zł). 

2)  w zakresie części zamówienia nr 2  ……….. zł netto (słownie: ……………...…zł), z tego: 

a) kwota ……… zł opodatkowana stawką VAT …., 

b) kwota ……… zł opodatkowana stawką VAT …., 

c) kwota ……… zł objęta „odwrotnym obciążeniem” 

plus VAT w kwocie …………… zł (słownie: ……………………………………. zł), 

co stanowi kwotę brutto ……………… zł (słownie: ………………………………….…. zł).* 

 

2. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 

…………………………………………….., który wskazany zostanie również na fakturze, w 

terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za 

zrealizowaną dostawę. O ewentualnej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie 

stanowi zmiany Umowy, a tym samym nie wymaga jej aneksowania. 

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

końcowego, zgodnie z §4 Umowy.  

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

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

realizacji przedmiotu Umowy, w tym udzielenia lub zapewnienia licencji na preinstalowane 
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oprogramowanie systemowe. 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 wykonywaniem Umowy. 

6. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie Umowy, ani 

dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub 

charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności 

roszczeń o odsetki. W treści wystawianych faktur, pod rygorem ich zwrócenia, Wykonawca 

wpisze klauzulę o zakazie przelewu wierzytelności. 

 

 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 6 

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 

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/systemami/aplikacjami/skryptami informatycznym funkcjonującym u 

Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy Zamawiającego, Wykonawca 

pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem 

systemu/systemów/aplikacji/skryptów u Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych 

modyfikacji przywracających właściwe działanie również po odinstalowaniu rozwiązania 

równoważnego.** 

 

 

KARY UMOWNE I ZABEZPIECZENIA 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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1) za przekroczenie terminu dostawy sprzętu komputerowego, określonego w § 2 ust. 1 – w 

wysokości 0,2 % (dwie dziesiąte procenta) całkowitej kwoty netto, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 

1 lub § 5 ust. 1 pkt 2 (w zależności od części zamówienia, której dotyczy opóźnienie), za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) za przekroczenie określonego w § 4 ust. 7 lub ust. 10 terminu usunięcia zastrzeżeń 

zgłoszonych przez Zamawiającego w protokole odbioru ilościowego lub końcowego – w 

wysokości 3% (trzy procent) całkowitej kwoty netto, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub § 5 ust. 

1 pkt 2 (w zależności od części zamówienia, której dotyczy opóźnienie), za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

3) o ile nie zostało to inaczej uregulowane w Umowie – za  przekroczenie jakiegokolwiek terminu 

określonego w Umowie lub ustalonego przez Strony – w wysokości 0,2 % (dwie dziesiąte 

procenta) całkowitej kwoty netto, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub § 5 ust. 1 pkt 2 (w 

zależności od części zamówienia, której dotyczy opóźnienie), za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

4) za wykazany podczas odbioru końcowego brak zgodności dostarczonego sprzętu 

komputerowego ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub ofertą Wykonawcy z dnia 

…, w tym brak jego prawidłowej konfiguracji lub kompatybilności i zdolności do współpracy 

preinstalowanego oprogramowania systemowego z oprogramowaniem i aplikacjami już 

działającymi u Zamawiającego – w wysokości 55.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć 

tysięcy złotych); 

5) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 55.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

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

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

całkowitej kwoty netto, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub § 5 ust. 1 pkt 2 (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 lub ze złożonego przez niego zabezpieczenia należytego 

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

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w zakresie: 

1) części zamówienia nr 1 – w wysokości 9 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 

pkt 1 tj. w kwocie ………,.. zł (słownie: …………………………) w formie ………………..; 

2) części zamówienia nr 2 – w wysokości 9 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 

pkt 2 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. 

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 końcowego. 

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 

§ 8 

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 dostawy sprzętu 

komputerowego, określonego w § 2 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. 

3. Zmiana postanowień Umowy możliwa jest w zakresie wynagrodzenia brutto Wykonawcy w 

przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy: 

1) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia, gdy opóźnienie Wykonawcy w dostawie sprzętu 

komputerowego przekroczy 10 dni; 

2) w terminie miesiąca od dnia bezskutecznego upływu maksymalnego terminu na dokonanie 

odbioru końcowego, w przypadku gdy podpisanie protokołu odbioru końcowego bez 

zastrzeżeń nie było możliwe z powodu nieusunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego 

wad, w szczególności gdy Wykonawca nie był w stanie zapewnić prawidłowej konfiguracji 
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dostarczonego sprzętu komputerowego lub kompatybilności i zdolności do współpracy 

preinstalowanego oprogramowania systemowego z oprogramowaniem i aplikacjami już 

działającymi u Zamawiającego; 

3) w innym przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w terminie 10 dni 

kalendarzowych po bezskutecznym upływie udzielonego przez Zamawiającego dodatkowego, 

7-dniowego terminu na należyte wykonanie Umowy. Termin rozpoczyna bieg z chwilą 

doręczenia Wykonawcy wezwania do należytego wykonania Umowy na piśmie, faxem lub 

pocztą elektroniczną. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu zrealizowania 

przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. 

3. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy. Oświadczenie może 

być złożone bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy bądź przesłane listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

4. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa 

do kar umownych należnych na podstawie Umowy, realizacji zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy czy żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy. 

 

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, w 

szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych . 

§ 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 

 

** w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego 
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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)
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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, kopie Formularzy technicznych oferty 

dla poszczególnych części zamówienia)
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Załącznik nr 3 do Umowy  

 

 

Protokół odbioru ilościowego/końcowego* 

przedmiotu Umowy  

do umowy nr ………../2017  

z dnia ……….. 2017 r. 

 

- dotyczy części zamówienia nr 1, 2, * 

 

 

 

W dniu ……………………… zostały odebrane przez Zamawiającego następujące elementy 

przedmiotu Umowy: 

 

1)……………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………………. 

4) ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Do odebranych elementów przedmiotu Umowy Zamawiający zgłosił następujące uwagi: 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

Data podpisania protokołu odbioru ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

W odbiorze uczestniczyli ze Strony: 

 

 

 

………………………………………………………… 

podpis oraz pieczęć  

Zamawiającego 

 ………………………………………………………… 

podpis oraz pieczęć  

Wykonawcy 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 


