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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

CZĘŚĆ 1/ CZĘŚĆ 4 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem, zwanych dalej „Sprzętem” i „Oprogramowaniem” 
obejmującego: 

a) Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem - 20 szt./ Serwer sieciowy - 1 szt.* 

2. Szczegółową listę i specyfikację Sprzętu i Oprogramowania  stanowiącego przedmiot umowy 
zgodny ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia określa oferta Wykonawcy z dnia … 
2017 r. (dalej: Oferta), której kopia stanowi Załącznik nr 1. 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia Sprzętu i Oprogramowania na własny koszt i własnym staraniem do siedziby 
Zamawiającego, jego rozładunku, wniesienia do pomieszczeń zajmowanych przez 
Zamawiającego, rozpakowania a następnie ustawienia w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego, 

b) dostarczenia zamawiającemu licencji na Oprogramowanie,  

c) świadczenie usług gwarancyjnych,  

d) udostępnienia Zamawiającemu najnowszych sterowników i aktualizacji na dedykowanej 
stronie producenta Sprzętu. 

§ 2  

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że Sprzęt będący przedmiotem umowy:  

a) będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób 
trzecich. 

b) będzie spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r., w sprawach wspólnotowego programu znakowania 
efektywności energetycznej urządzeń biurowych tj. musi posiadać certyfikat „Energy Star” (lub 
co najmniej równoważny); 

c) będzie posiadać certyfikat zgodności wyrobu z normami europejskimi CE. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że Oprogramowanie będące przedmiotem umowy będzie 
pochodzić z legalnego źródła, na dowód czego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie 
klucze licencyjne, certyfikaty i inne, podobne świadectwa udzielenia przez producenta 
Oprogramowania odpowiedniej licencji na rzecz Zamawiającego.  

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielenie licencji na korzystanie z 
Oprogramowania nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz że nie zachodzą jakiekolwiek 
podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw, a w przypadku skierowania z 
tego tytułu ewentualnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do 
całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z 
obowiązku świadczenia z tego tytułu ewentualnie do zwrotu wszelkich wydatków poniesionych 
przez Zamawiającego na zaspokojenie takich roszczeń. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu Sprzętu i 
Oprogramowania będących przedmiotem umowy. 
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§3 

Warunki realizacji umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób terminowy i z należytą 
starannością ocenianą z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez 
Wykonawcę działalności.  

2. Strony wskazują następujące osoby odpowiedzialne za kontakt w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy i uprawnione do składania w ich imieniu oświadczeń w związku z wykonaniem umowy, a 
w szczególności do podpisania protokołów odbioru: 

a) po stronie Zamawiającego p. …, tel. …, email: ….; 

b) po stronie Wykonawcy p. …, tel. …, email: …. 

3. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 2, następuje poprzez pisemne zgłoszenie drugiej 
Stronie i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy. 

4. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, powierza wykonanie umowy podwykonawcy/ 
podwykonawcom …<nazwa podwykonawcy>… w następującej części/następujących częściach 
…<nazwa części>…/ Wykonawca nie powierzy wykonania umowy podwykonawcom**. 

5. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o wykonywaniu przez podwykonawców 
zobowiązań umownych w innym zakresie niż wskazany w ofercie, Zamawiający może 
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, niezależnie od prawa odmowy wypłaty 
wynagrodzenia za zobowiązania wykonywane przez tych podwykonawców. 

6. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części umowy. 

 

 

§4 

Termin realizacji  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu i Oprogramowania do siedziby 
Zamawiającego nie później niż w terminie do … dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego telefonicznie o terminie 
dostarczenia Sprzętu i Oprogramowania co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym 
terminem dostarczenia, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1. 

 

§5 

Dostarczenie i odbiór przedmiotu umowy 

 

1. Dostarczenie Sprzętu i Oprogramowania nastąpi  własnym staraniem i na własny koszt 
Wykonawcy. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie w godzinach od 
8:00 do 15:00 oraz wydany Zamawiającemu.  

3. Po dostarczeniu Sprzętu i Oprogramowania do siedziby Zamawiającego, Wykonawca na własny 
koszt i własnym staraniem dokona jego rozładunku,  wniesienia do pomieszczeń zajmowanych 
przez Zamawiającego, rozpakowania a następnie ustawienia w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego.  

4. Równocześnie z wydaniem Sprzętu i Oprogramowania  Wykonawca wyda Zamawiającemu: 

a) przewody niezbędne do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania Sprzętu, 

b) instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim,  

c) dokumenty gwarancyjne w języku polskim,  

d) dokumenty, o których mowa w ust. 9 

e) ………………………………………………… 

5. Odbioru Sprzętu i Oprogramowania dokona pracownik Zamawiającego wskazany w §3 ust. 2. 
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6. Z czynności odbioru Sprzętu i Oprogramowania sporządzony zostanie protokół odbioru (dalej: 
Protokół Odbioru), podpisany przez obie Strony, przy czym należyte wykonanie przedmiotu 
umowy zostanie stwierdzone podpisaniem przez obie Strony Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. 
W protokole odbioru zostaną wymienione również numery fabryczne dostarczonego Sprzętu oraz 
numery licencji dostarczonego Oprogramowania. 

7. W przypadku wykrycia w trakcie odbioru nieprawidłowości, a w szczególności niezgodności 
dostarczonego Sprzętu lub Oprogramowania z postanowieniami umowy, braków, wad lub 
uszkodzeń, nieprawidłowości te zostaną opisane w Protokole Odbioru w formie zastrzeżeń. W 
takim przypadku w Protokole Odbioru zostanie również wskazany wyznaczony przez 
Zamawiającego termin do usunięcia nieprawidłowości. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 
nieprawidłowości w terminie określonym przez Zamawiającego. W razie konieczności 
Wykonawca jest zobowiązany do odbioru dotkniętego  nieprawidłowościami Sprzętu z siedziby 
Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, a następnie do dostarczenia Sprzętu wolnego od 
nieprawidłowości do siedziby Zamawiającego.  

8. Za datę dostarczenia Sprzętu i Oprogramowania uznaje się dzień podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. 

9. Równocześnie z wydaniem Sprzętu i Oprogramowania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumenty zapewniające temuż prawo do korzystania z oprogramowania na terytorium Polski 
i poza jej granicami, na następujących polach eksploatacji: 

a) korzystanie z oprogramowania w ramach wszystkich funkcjonalności w dowolny sposób 
zgodnie z liczbą nabytych licencji oraz przez uprawnioną liczbę użytkowników i osób, 
również spoza organizacji Zamawiającego. 

b) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów, odtwarzanie, utrwalanie, 
przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, stosowanie. 

c) instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby 
nabytych licencji. 

d) świadczenie pomocy technicznej w zakresie obsługi problemów z instalacją i eksploatacją 
dostarczonego Oprogramowania w formie elektronicznej, poprzez zapytania kierowane 
pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

e) zapewnienie elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanego oprogramowania, 
biuletynów technicznych oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych. 

 

§6 

Wynagrodzenie 

 

1. Tytułem ceny sprzedaży (dalej: Cena sprzedaży) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 
__________________ zł brutto obejmującą kwotę  …. zł netto,  powiększoną o podatek od 
towarów i usług  w stawce 23%.  

2. Wysokość Ceny sprzedaży ustalona została na podstawie Oferty. 

3. Cena sprzedaży obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją 
przedmiotu umowy (w tym wartość Sprzętu i Oprogramowania, transportu i rozładunku, 
wniesienia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia i ustawienia sprzętu w siedzibie 
Zamawiającego, podatek VAT, koszty nośników i licencji na Oprogramowanie, koszty serwisu 
gwarancyjnego, ewentualne upusty i rabaty, przekazanie dokumentów gwarancyjnych, instrukcji 
obsługi i eksploatacji w języku polskim oraz pozostałe składniki cenotwórcze). 

 

§7 

Warunki płatności  

 

1. Zapłata Ceny sprzedaży nastąpi na po dostarczeniu Sprzętu i Oprogramowania i jego odbiorze 
przez Zamawiającego. 

2. Zapłata Ceny sprzedaży nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą 
wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń Protokół Odbioru. 

3. Cena sprzedaży będzie  płatna przelewem z rachunku Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy 
nr _______________________________ w terminie … dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
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prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Za datę płatności przyjmuje się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu. 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które 
wpływają na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, 
w szczególności takich jak: nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp. 

 

§8 

Okres i warunki gwarancji oraz rękojmia 

 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1, udziela gwarancji jakości 
Sprzętu będącego przedmiotem umowy  na warunkach wskazanych poniżej (dalej: Gwarancja). 

2. Okres Gwarancji wynosi … miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Sprzętu i 
Oprogramowania Zamawiającemu.  

3. W ramach Gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia własnym staraniem i na własny 
koszt wad Sprzętu lub błędów Oprogramowania, ujawnionych w okresie Gwarancji. 

4. Usunięcie wad Sprzętu będzie polegać na jego naprawie lub wymianie Sprzętu wadliwego na 
Sprzęt nowy, wolny od wad. Naprawa Sprzętu będzie realizowana w miejscu użytkowania 
Sprzętu przez Zamawiającego W przypadku niemożności naprawy sprzętu u Zamawiającego jak 
również w przypadku kiedy usunięcie wad będzie polegać na wymianie Sprzętu wadliwego na 
nowy wolny, Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania wadliwego Sprzętu własnym 
staraniem i na własny koszt od Zamawiającego z jego siedziby oraz dostarczenia Sprzętu 
naprawionego lub nowego do siedziby Zamawiającego.  

5. Zgłoszenia gwarancyjne będą dokonywane telefonicznie na nr …………………………………, lub 
drogą e-mail na adres …………………………………………... 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad Sprzętu nie później niż 
następnego dnia roboczego (stacje robocze)/do 4 godzin bieżącego dnia roboczego (serwer 
sieciowy)*  po otrzymaniu zgłoszenia. W tym samym terminie Wykonawca zobowiązuje się do 
telefonicznego lub droga e-mail powiadomienia Zamawiającego o spodziewanym terminie 
usunięcia wady. Usunięcie wad nastąpi w terminie nie dłuższym niż 48 godzin licząc od daty 
zgłoszenia wady przez Zamawiającego. W przypadku konieczności sprowadzenia 
specjalistycznych części zamiennych termin ten może zostać wydłużony jednakże nie więcej niż 
do niż 7 dni roboczych, chyba że Strony w oparciu o wzajemnie podpisany stosowny protokół 
konieczności uzgodnią dłuższy czas naprawy.  

7. W przypadku kiedy termin usunięcia wad będzie dłuższy niż 48 godzin (stacje robocze)/ 24 
godzin (serwer sieciowy)* od daty zgłoszenia, Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i 
na własny koszt, dostarczyć Zamawiającemu na czas o usunięcia wady sprzęt zastępczy o 
parametrach nie gorszych niż Sprzęt dotknięty wadą.  

8. Okres Gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o czas liczony od dnia zgłoszenia wady do 
dnia usunięcia wady Sprzętu. 

9. W przypadku trzykrotnej awarii danego Sprzętu lub tego samego jego elementu Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany danego Sprzętu lub jego elementu na nowy, wolny od wad w 
terminie pisemnie wyznaczonym przez osobę wskazaną w §3 ust. 2 lit. a). W takim wypadku 
okres Gwarancji dla wymienionego Sprzętu lub jego elementu biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia przez Wykonawcę elementu nowego, wolnego od wad. 

10. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni zobowiązań wynikających z Gwarancji Zamawiający 
jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie na ryzyko i koszt Wykonawcy, poprzez 
zlecenie naprawy Sprzętu lub zakupu nowego Sprzętu zachowując przy tym inne uprawnienia 
przysługujące mu na podstawie umowy. W takich przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 
zwrotu Zamawiającemu kosztów związanych z usunięciem przez Zamawiającego wad Sprzętu w 
terminie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania kopii dowodu zapłaty. 

11. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych 
przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. 

12. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

13. Przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych i napraw w ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje 
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się stosować do zaleceń producenta sprzętu co do technologii ich wykonania oraz stosować 
wyłącznie części zamienne zalecane przez producenta sprzętu. 

14. Udzielenie gwarancji przez Wykonawcę nie uszczupla praw, które będą przysługiwały 
Zamawiającemu w związku z udzieleniem gwarancji przez producenta lub inne podmioty. 

 

§9 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) opóźnienia w dostarczeniu Sprzętu i Oprogramowania w stosunku do terminu, o którym mowa 
w §4 ust. 1 w wysokości 1% Ceny sprzedaży za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego 
dnia po upływie terminu wyznaczonego w §4 ust. 1; 

b) opóźnienia w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych w stosunku do terminu, o którym mowa 
w §8 ust. 6, w wysokości 0,5% Ceny sprzedaży za każdy dzień opóźnienia; 

c) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, za każdy przypadek naruszenia, 
z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w pkt. a i b w wysokości 0,5% Ceny sprzedaży. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnej 
Wykonawcy ceny sprzedaży. 

3. Zapłata kar umownych o których mowa w ust. 1 nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej.  

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

5. Kary umowne podlegają zsumowaniu. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

 

§10 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Do dnia upływu okresu gwarancji Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy jeżeli: 

a) suma kar umownych do jakich naliczenia będzie uprawniony Zamawiający  przekroczy 10% 
Ceny sprzedaży; 

b) zostanie rozpoczęta procedura likwidacji Wykonawcy; 

c) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie i nie zmieni sposobu wykonywania 
przedmiotu umowy pomimo wezwania z wyznaczeniem mu nie krótszego niż …… dni terminu. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% Ceny sprzedaży, co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kar 
umownych na podstawie §9 ust. 1, co do których roszczenie stało się wymagalne do dnia 
odstąpienia od umowy. 

4. Zapłata kary umownej o której mowa w ust. 3 nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej.  

 

§11 

Cesja 

 

Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego, wynikających z 
realizacji niniejszej umowy, na rzecz osób trzecich, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§12 

Zasada pisemności 

 

Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
doręczane drugiej Stronie listem poleconym lub do rak własnych za potwierdzeniem ich odbioru. 

 

§13 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron na piśmie, pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach: 

a) zmiany terminu realizacji umowy poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące 
po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji 
dostawy, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę 
wyższą” np. pożar, zalanie itp.; 

b) wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę; 

c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy 
lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności sprzętu oraz 
bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji 
zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu bądź ich elementów; 

d) zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towaru 
i usług w odniesieniu odpowiednio do całości lub danej części wartości zamówienia, którego 
zmiana dotyczy. 

 

§14 

Siła wyższa 

1. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę. W takim 
przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie 
rozwiązana. 

 

§15 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

4. Załącznikami do umowy są: 

a) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia …..2017 r. (kopia); 

b) Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kopia); 

c) Załącznik nr 3 - Pełnomocnictwo do podpisania umowy (oryginał lub kopia), jeśli będzie 
wymagane. 

*niepotrzebne skreślić w zależności czy dotyczy części 1 czy 4 

**niepotrzebne skreślić w zależności od treści wybranej oferty 
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

CZĘŚĆ 2 / CZĘŚĆ 3 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu monitorów (dalej 
Sprzęt) w tym : 

a) Monitor biurowy - 100 szt./Monitor graficzny wraz z kalibratorem- 1 szt.* 

2. Szczegółową listę i specyfikację Sprzętu stanowiącego przedmiot umowy zgodny ze 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia określa oferta Wykonawcy z dnia … 2017 r. 
(dalej: Oferta), której kopia stanowi Załącznik nr 1. 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia Sprzętu  na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego, 
jego rozładunku, wniesienia do pomieszczeń zajmowanych przez Zamawiającego, 
rozpakowania a następnie ustawienia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

b) dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania do kalibracji monitora graficznego, o którym 
mowa w ust. 1 (dalej: Oprogramowanie)  oraz  licencji na Oprogramowanie*,  

c) świadczenie usług gwarancyjnych,  

d) udostępnienia Zamawiającemu najnowszych sterowników i aktualizacji na dedykowanej 
stronie producenta Sprzętu. 

§ 2  

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że Sprzęt będący przedmiotem umowy:  

a) będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób 
trzecich. 

b) będzie spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r., w sprawach wspólnotowego programu znakowania 
efektywności energetycznej urządzeń biurowych tj. musi posiadać certyfikat „Energy Star” (lub 
co najmniej równoważny); 

c) będzie posiadać certyfikat zgodności wyrobu z normami europejskimi CE. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że Oprogramowanie dostarczane w ramach  przedmiotu umowy 
będzie pochodzić z legalnego źródła, na dowód czego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
wszelkie klucze licencyjne, certyfikaty i inne, podobne świadectwa udzielenia przez producenta 
Oprogramowania odpowiedniej licencji na rzecz Zamawiającego.*  

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielenie licencji na korzystanie z 
Oprogramowania nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz że nie zachodzą jakiekolwiek 
podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw, a w przypadku skierowania z 
tego tytułu ewentualnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do 
całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z 
obowiązku świadczenia z tego tytułu ewentualnie do zwrotu wszelkich wydatków poniesionych 
przez Zamawiającego na zaspokojenie takich roszczeń.* 

4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu Sprzętu i 
Oprogramowania* będących przedmiotem umowy. 

 



Strona 8 z 12 

 

§3 

Warunki realizacji umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób terminowy i z należytą 
starannością ocenianą z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez 
Wykonawcę działalności.  

2. Strony wskazują następujące osoby odpowiedzialne za kontakt w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy i uprawnione do składania w ich imieniu oświadczeń w związku z wykonaniem umowy, a 
w szczególności do podpisania protokołów odbioru: 

a) po stronie Zamawiającego p. …, tel. …, email: ….; 

b) po stronie Wykonawcy p. …, tel. …, email: …. 

3. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 2, następuje poprzez pisemne zgłoszenie drugiej 
Stronie i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy. 

4. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, powierza wykonanie umowy podwykonawcy/ 

podwykonawcom …<nazwa podwykonawcy>… w następującej części/następujących częściach 

…<nazwa części>…/ Wykonawca nie powierzy wykonania umowy podwykonawcom**. 

5. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o wykonywaniu przez podwykonawców 

zobowiązań umownych w innym zakresie niż wskazany w ofercie, Zamawiający może 

wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, niezależnie od prawa odmowy wypłaty 

wynagrodzenia za zobowiązania wykonywane przez tych podwykonawców. 

6. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części umowy. 

 

§4 

Termin realizacji  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu i Oprogramowania* do siedziby 
Zamawiającego nie później niż w terminie do … dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego telefonicznie o terminie 
dostarczenia Sprzętu i Oprogramowania* co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym 
terminem dostarczenia, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1. 

 

§5 

Dostarczenie i odbiór przedmiotu umowy 

 

1. Dostarczenie Sprzętu i Oprogramowania* nastąpi własnym staraniem i na własny koszt 
Wykonawcy. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony oraz wydany Zamawiającemu przez Wykonawcę, do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Królewskiej 57 w 
Krakowie w godzinach od 8:00 do 15:00.  

3. Po dostarczeniu Sprzętu i Oprogramowania* do siedziby Zamawiającego, Wykonawca na własny 
koszt i własnym staraniem dokona jego rozładunku, wniesienia do pomieszczeń zajmowanych 
przez Zamawiającego, rozpakowania a następnie ustawienia w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego.  

4. Równocześnie z wydaniem Sprzętu i Oprogramowania* Wykonawca wyda Zamawiającemu: 

a) przewody niezbędne do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania Sprzętu, 

b) instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim,  

c) dokumenty gwarancyjne w języku polskim,  

d) dokumenty, o których mowa w ust. 9 

e) ………………………………………………… 

5. Odbioru Sprzętu i Oprogramowania* dokona pracownik Zamawiającego wskazany w §3 ust. 2 
pkt a. 
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6. Z czynności odbioru Sprzętu i Oprogramowania* sporządzony zostanie protokół odbioru (dalej: 
Protokół Odbioru), podpisany przez obie Strony, przy czym należyte wykonanie przedmiotu 
umowy zostanie stwierdzone podpisaniem przez obie Strony Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. 
W protokole odbioru zostaną wymienione również numery fabryczne dostarczonego Sprzętu oraz 
numery licencji dostarczonego Oprogramowania*. 

7. W przypadku wykrycia w trakcie odbioru nieprawidłowości, a w szczególności niezgodności 
dostarczonego Sprzętu lub Oprogramowania* z postanowieniami umowy, braków, wad lub 
uszkodzeń, nieprawidłowości te zostaną opisane w Protokole Odbioru w formie zastrzeżeń. W 
takim przypadku w Protokole Odbioru zostanie również wskazany wyznaczony przez 
Zamawiającego termin do usunięcia nieprawidłowości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 
nieprawidłowości w terminie określonym przez Zamawiającego. W razie konieczności 
Wykonawca jest zobowiązany do odbioru dotkniętego nieprawidłowościami Sprzętu z siedziby 
Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, a następnie do dostarczenia Sprzętu wolnego od 
nieprawidłowości do siedziby Zamawiającego.  

8. Za datę dostarczenia Sprzętu i Oprogramowania* uznaje się dzień podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. 

9. Równocześnie z wydaniem Sprzętu i Oprogramowania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumenty zapewniające temuż prawo do korzystania z oprogramowania na terytorium Polski 
i poza jej granicami, na następujących polach eksploatacji: 

a) korzystanie z oprogramowania w ramach wszystkich funkcjonalności w dowolny 
sposób zgodnie z liczbą nabytych licencji oraz przez uprawnioną liczbę 
użytkowników i osób, również spoza organizacji Zamawiającego. 

b) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów, odtwarzanie, utrwalanie, 
przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, stosowanie. 

c) instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby 
nabytych licencji. 

d) świadczenie pomocy technicznej w zakresie obsługi problemów z instalacją i 
eksploatacją dostarczonego Oprogramowania w formie elektronicznej, poprzez 
zapytania kierowane pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

e) zapewnienie elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanego 
oprogramowania, biuletynów technicznych oraz bazy danych zgłoszonych 
problemów technicznych.*  

§6 

Wynagrodzenie 

 

1. Tytułem ceny sprzedaży (dalej: Cena sprzedaży) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 
__________________ zł brutto obejmującą kwotę  …. zł netto,  powiększoną o podatek od 
towarów i usług  w stawce 23%. 

2. Wysokość Ceny sprzedaży ustalona została na podstawie Oferty. 

3. Cena sprzedaży obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją 
przedmiotu umowy (w tym wartość Sprzętu i Oprogramowania*, transportu i rozładunku, wniesienia 
do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia i ustawienia sprzętu w siedzibie 
Zamawiającego, podatek VAT, koszty nośników i licencji na Oprogramowanie*, koszty serwisu 
gwarancyjnego, ewentualne upusty i rabaty, przekazanie dokumentów gwarancyjnych, instrukcji 
obsługi i eksploatacji w języku polskim oraz pozostałe składniki cenotwórcze). 

 

§7 

Warunki płatności  

 

1. Zapłata Ceny sprzedaży nastąpi na po dostarczeniu Sprzętu i Oprogramowania* i jego odbiorze 
przez Zamawiającego. 

2. Zapłata Ceny sprzedaży nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą 
wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń Protokół Odbioru. 

3. Cena sprzedaży będzie płatna przelewem z rachunku Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy nr 
_______________________________ w terminie … dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
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prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Za datę płatności przyjmuje się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu. 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które 
wpływają na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, 
w szczególności takich jak: nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp. 

 

§8 

Okres i warunki gwarancji oraz rękojmia 

 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1, udziela gwarancji jakości Sprzętu 
będącego przedmiotem umowy na warunkach wskazanych poniżej. (dalej: Gwarancja). 

2. Okres Gwarancji wynosi … miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Sprzętu i 
Oprogramowania* Zamawiającemu.  

3. W ramach Gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia własnym staraniem i na własny 
koszt wad Sprzętu lub błędów Oprogramowania*, ujawnionych w okresie Gwarancji. 

4. Usunięcie wad Sprzętu będzie polegać na jego naprawie lub wymianie Sprzętu wadliwego na 
Sprzęt nowy, wolny od wad. Naprawa Sprzętu będzie realizowana w miejscu użytkowania 
Sprzętu przez Zamawiającego W przypadku niemożności naprawy sprzętu u Zamawiającego jak 
również w przypadku kiedy usunięcie wad będzie polegać na wymianie Sprzętu wadliwego na 
nowy wolny, Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania wadliwego Sprzętu własnym 
staraniem i na własny koszt od Zamawiającego z jego siedziby oraz dostarczenia Sprzętu 
naprawionego lub nowego do siedziby Zamawiającego.  

5. Zgłoszenia gwarancyjne będą dokonywane telefonicznie na nr …………………………………, lub 
drogą e-mail na adres …………………………………………... 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad Sprzętu nie później niż 
następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia. W tym samym terminie Wykonawca 
zobowiązuje się do telefonicznego lub droga e-mail powiadomienia Zamawiającego o 
spodziewanym terminie usunięcia wady. Usunięcie wad nastąpi w terminie nie dłuższym niż 48 
godzin licząc od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. W przypadku konieczności 
sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten może zostać wydłużony jednakże 
nie więcej niż do niż 7 dni roboczych, chyba że Strony w oparciu o wzajemnie podpisany 
stosowny protokół konieczności uzgodnią dłuższy czas naprawy.  

7. W przypadku kiedy termin usunięcia wad będzie dłuższy niż 48 godzin od daty zgłoszenia, 
Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt, dostarczyć Zamawiającemu 
na czas o usunięcia wady sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż Sprzęt dotknięty 
wadą.  

8. Okres Gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o czas liczony od dnia zgłoszenia wady do 
dnia usunięcia wady Sprzętu. 

9. W przypadku trzykrotnej awarii danego Sprzętu lub tego samego jego elementu Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany danego Sprzętu lub jego elementu na nowy, wolny od wad w 
terminie pisemnie wyznaczonym przez osobę wskazaną w §3 ust. 2 pkt a. W takim wypadku 
okres Gwarancji dla wymienionego Sprzętu lub jego elementu biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia przez Wykonawcą elementu nowego, wolnego od wad. 

10. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni zobowiązań wynikających z Gwarancji Zamawiający 
jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie na ryzyko i koszt Wykonawcy, poprzez 
zlecenie naprawy Sprzętu lub zakupu nowego Sprzętu zachowując przy tym inne uprawnienia 
przysługujące mu na podstawie umowy. W takich przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 
zwrotu Zamawiającemu kosztów związanych z usunięciem przez Zamawiającego wad Sprzętu w 
terminie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania kopii dowodu zapłaty. 

11. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych 
przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. 

12. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

13. Przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych i napraw w ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje 
się stosować do zaleceń producenta sprzętu co do technologii ich wykonania oraz stosować 
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wyłącznie części zamienne zalecane przez producenta sprzętu. 

14. Udzielenie gwarancji przez Wykonawcą nie uszczupla praw, które będą przysługiwały 
Zamawiającemu w związku z udzieleniem gwarancji przez producenta lub inne podmioty. 

§9 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) opóźnienia w dostarczeniu Sprzętu i Oprogramowania* w stosunku do terminu, o którym 
mowa w §4 ust. 1 w wysokości 1% Ceny sprzedaży za każdy dzień opóźnienia, licząc od 
następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego w §4 ust. 1; 

b) opóźnienia w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych w stosunku do terminu, o którym mowa 
w §8 ust. 6, w wysokości 0,5% Ceny sprzedaży za każdy dzień opóźnienia; 

c) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, za każdy przypadek naruszenia, 
z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w pkt. a i b w wysokości 0,5% Ceny sprzedaży. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnej 
Wykonawcy ceny sprzedaży. 

3. Zapłata kar umownych o których mowa w ust. 1 nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej.  

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

5. Kary umowne podlegają zsumowaniu. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

 

§10 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Do dnia upływu okresu gwarancji Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy jeżeli: 

a) suma kar umownych do jakich naliczenia będzie uprawniony Zamawiający przekroczy 10% 
Ceny sprzedaży; 

b) zostanie rozpoczęta procedura likwidacji Wykonawcy; 

c) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie i nie zmieni sposobu wykonywania 
przedmiotu umowy pomimo wezwania z wyznaczeniem mu nie krótszego niż …… dni terminu. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% Ceny sprzedaży, co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kar 
umownych na podstawie §9 ust. 1, co do których roszczenie stało się wymagalne do dnia 
odstąpienia od umowy. 

4. Zapłata kary umownej o której mowa w ust 3 nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej.  

 

§10 

Cesja 

 

Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego, wynikających z 
realizacji niniejszej umowy, na rzecz osób trzecich, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§11 

Zasada pisemności 

 

Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
doręczane drugiej Stronie listem poleconym lub do rak własnych za potwierdzeniem ich odbioru z 
zastrzeżeniem postanowień §7. 

 

§12 

Zmiany umowy 

 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron, na piśmie, pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach: 

a) zmiany terminu realizacji umowy poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące 
po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji 
dostawy, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę 
wyższą” np. pożar, zalanie itp.; 

b) wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę; 

c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy 
lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności sprzętu oraz 
bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji 
zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu bądź ich elementów; 

d) zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towaru 
i usług w odniesieniu odpowiednio do całości lub danej części wartości zamówienia, którego 
zmiana dotyczy. 

 

§13 

Siła wyższa 

1. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę. W takim 
przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie 
rozwiązana. 

 

§14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

4. Załącznikami do umowy są: 

a) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia …..2017 r. (kopia); 

b) Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kopia); 

c) Załącznik nr 3 - Pełnomocnictwo do podpisania umowy (oryginał lub kopia), jeśli będzie 
wymagane. 

*niepotrzebne skreślić w zależności czy dotyczy części 2 czy części 3 

**niepotrzebne skreślić w zależności od treści wybranej oferty 


