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Załącznik Nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu urządzeń wielofunkcyjnych 
(dalej: Urządzenia) A4  – 5 szt. oraz A3 – 1 sztuka.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy z dnia …………………….. 
2017 r., której kopia stanowi Załącznik nr 1 (dalej: Oferta) oraz Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2
Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się, że Urządzenia A3 i Urządzenia A4 sprzedawane Zamawiającemu 
w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy będą:

1) fabrycznie nowe, wolne od wad oraz obciążeń prawami osób trzecich;

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

3) posiadać certyfikat zgodności wyrobu z normami europejskimi CE (Conformité Européenne – 
Zgodność Europejska).

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości 
zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności 
ocenianej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności.

3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanych urządzeń 
będących przedmiotem umowy.

§ 3 
Osoby odpowiedzialne

1. Strony wskazują następujące osoby odpowiedzialne za kontakt w zakresie realizacji przedmiotu  
umowy:

1) po stronie Zamawiającego p. ….., tel. ……, email: ……………………………….;
2) po stronie Wykonawcy p. ........., tel. ………,email: ……………………………… .

2. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne zgłoszenie drugiej 
Stronie i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy.

§ 4
Termin  dostarczenia Urządzeń 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że  Urządzenia zostaną dostarczone do Zamawiającego  nie później 
niż w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego telefonicznie o terminie dostawy 
urządzeń co najmniej na 3 dni robocze  przed planowanym terminem ich dostarczenia. 

§ 5
Dostarczenie i odbiór Urządzeń
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1. Wykonawca zobowiązuje się   dostarczyć Urządzenia  własnym staraniem i na własny koszt, do 
siedziby Zamawiającego w Krakowie przy ul. Królewskiej 57,   dokonać ich wyładunku  i wniesienia 
do lokalu Zamawiającego,  ustawić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, a następnie 
dokonać instalacji i uruchomienia Urządzeń.   

2. Urządzenia zostaną dostarczona razem:

1)  z przewodami umożliwiającymi ich uruchomienie, 
2)  instrukcjami obsługi sporządzonymi w języku polskim,
3)  dokumentami (kartami gwarancyjnymi) producenta.  

3. Po  dostarczeniu Urządzeń i ich  uruchomieniu Zamawiający dokona ich odbioru.  Odbioru urządzeń 
dokona pracownik Zamawiającego wskazany w § 3 ust. 1 pkt 1.

4. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru (dalej: Protokół Odbioru), podpisany 
przez obie Strony, przy czym należyte  dostarczenie  Urządzeń zostanie stwierdzone podpisaniem 
przez obie Strony Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. W Protokole Odbioru zostaną wymienione 
również numery fabryczne dostarczonych Urządzeń.

5. W przypadku niezgodności dostarczonych Urządzeń z postanowieniami umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się uzupełnić braki w terminie określonym przez osoby odbierające przedmiot umowy 
ze strony Zamawiającego.

6. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy wpisanego do Protokołu 
Odbioru, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w terminie określonym przez 
osobę odpowiedzialną za odbiór przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego. W przypadku 
dostarczenia urządzeń uszkodzonych lub niezgodnych z warunkami przewidzianymi w niniejszej 
umowie, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru tych urządzeń z siedziby Zamawiającego na 
własny koszt i ryzyko, a następnie do wymiany i dostarczenia urządzeń wolnych od wad do siedziby 
Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez pracownika odpowiedzialnego za odbiór.

7. Za dzień dostarczenia Urządzeń uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu 
Odbioru. 

§ 6
Wynagrodzenie

1. Tytułem wynagrodzenia za sprzedane i dostarczone Zamawiającemu Urządzenia, Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy cenę sprzedaży w  łącznej wysokości ________________ zł (netto), co po 
doliczeniu podatku od towarów i usług daje ________zł (brutto), która to cena sprzedaży została 
ustalona na podstawie Oferty.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w 
związku z realizacją przedmiotu umowy w tym w szczególności  wartość Urządzeń,  koszty ich 
transportu,  wniesienia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w siedzibie 
Zamawiającego, koszty ustawienia Urządzeń w siedzibie Zamawiającego i ich instalacji  podatek 
VAT, 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 wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 nastąpi po dostarczeniu Urządzeń 
Zamawiającemu i ich odebraniu. 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1  nastąpi   w oparciu o fakturę  wystawioną przez 
Wykonawcę  na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru.  

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie nastąpi  w terminie do 30 dni od daty 
dostarczenia  prawidłowo wystawionej i doręczonej  do siedziby Zamawiającego faktury, przelewem 
na rachunek Wykonawcy nr ___________________________. 
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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, 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 Zamawiającemu gwarancji 
na Urządzenia na warunkach nie gorszych od określonych przez producenta, z uwzględnieniem 
wymagań Zamawiającego odnośnie zapisów gwarancyjnych zawartych w niniejszej umowie.

2. Okres gwarancji wynosił będzie ________ miesiące  licząc od dnia podpisania przez 
Zamawiającego  bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru.

3. W ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej konserwacji Urządzeń zgodnie 
z warunkami gwarancji producenta Urządzeń oraz usuwania swoim staraniem i na swój koszt wad 
Urządzeń ujawnionych w okresie gwarancji.  

4. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość urządzeń zgodnie ze specyfikacją techniczną. 
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w urządzeniach w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady, 
powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te 
ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

5. Usuwanie wad Urządzeń będzie polegało na ich naprawie u Zamawiającego.  W przypadku 
niemożności naprawy u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania  
Urządzenia od Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt oraz dostarczenia Urządzenia 
do Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt   po naprawie. W przypadku niemożności 
naprawy Urządzenia usunięcie wady nastąpi w drodze wymiany na nowe Urządzenie wolne od wad.  

6. Zgłoszenie wad Urządzeń będzie dokonywane  telefonicznie na nr _________________________ 
lub drogą e-mail na adres: _____________________________. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usuwania zgłoszonych wad Urządzeń w terminie – do 
końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Usuniecie wady następować będzie w terminie  
nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 
W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten  może 
zostać przedłużony nie więcej jednak niż do  14 dni kalendarzowych, chyba że Strony w oparciu 
o wzajemnie podpisany stosowny protokół uzgodnią dłuższy czas  usunięcia wady.

8. W przypadku jeżeli okres usunięcia wady będzie dłuższy niż 48 godzin,  Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia Zamawiającemu  swoim staraniem i na swój koszt urządzenia zastępczego o 
parametrach odpowiadających Urządzeniu dotkniętemu wadą.  

9. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres  usunięcia wady, tj. czas liczony od 
zgłoszenia do usunięcia  wady.

10. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu Urządzenia,  Wykonawca zobowiązany jest 
do wymiany wadliwego elementu Urządzenia  na nowy, wolny od wad w terminie wyznaczonym 
przez osobę wskazaną w § 3 ust. 1 pkt 1.

11. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych 
ustępów Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad  w drodze naprawy na ryzyko i koszt 
Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W 
takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować innego wykonawcę do usunięcia wad, a 
Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni kalendarzowych od 
daty otrzymania dowodu zapłaty.

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 urządzeń co do technologii ich wykonania oraz stosować 
wyłącznie części zamienne zalecane przez producenta.
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§ 9
Podwykonawcy

1. 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*. 

2. 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.

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

§ 10
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1) opóźnienia  w dostarczeniu Urządzeń w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 w 
wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia;

2) opóźnienia  w  usunięciu wad Urządzeń w stosunku do terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7, 
w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia;

3) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, za każdy przypadek naruszenia, 
z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w pkt. 1-2 w wysokości 1% wartości wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn innych niż leżące po stronie 
Zamawiającego,  z tytułu  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy jak również z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy  w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 
§ 6 ust. 1.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

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

5. Naliczenie kar umownych, za opóźnienie o  których mowa w  ust. 1 pkt 1-3 nie wyłącza możliwości 
naliczenia katy umownej za odstąpienie lub rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4. 
W takim przypadku kary za opóźnienie są naliczane do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy.  

6. Kary umowne podlegają zsumowaniu.

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



Znak sprawy: DSO.271.4.9.2017

5

§ 11
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku gdy zaistnieje jedna z okoliczności 
wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

2. W sytuacji, gdy zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14, 16-20 lub 
ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

3. Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, może uznać 
dowody przedstawione na podstawie ust. 2 za wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy. 
Zamawiającemu nie przysługuje wówczas prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1.

4. 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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zd. 1, Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. W terminie do dnia upływu okresu gwarancji, o której mowa w § 8 z zachowaniem prawa do 
nałożenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do 
odstąpienia od   umowy , z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku:
1) opóźnienia  Wykonawcy  w dostarczeniu Urządzeń w stosunku do terminu, o którym mowa w 

§ 4 ust. 1; 
2) gdy suma kar umownych do jakich naliczenia będzie uprawniony Wykonawca, będzie równa 

lub przekroczy 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 6 ust. 1; 
3) zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę;
4) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia 

Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez 
Zamawiającego terminie. 

§ 12
Cesja

Przeniesienie na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, wynikających z realizacji niniejszej umowy wymaga uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 13
Zasada pisemności

Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem 
poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.

§ 14
Zmiany umowy

1. Wprowadzenie wszelkich zmian treści umowy, jak również odstąpienie lub rozwiązanie umowy  
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wymaga formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
2. Zmiany umowy mogą być wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności 

określonych w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sytuacji: 
1) 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.;

2) zmian związanych ze zmianami regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania 
umowy;

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

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

5) zmiany podwykonawców, w szczególności zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu –w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.*

§ 15
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.

§ 16
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 dla wszystkich spraw, 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:
1)  Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………….……….. 2017 r. (kopia);
2)  Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kopia);
3)  Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo do podpisania umowy (oryginał lub kopia).

* niepotrzebne skreślić


