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§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu 36 szt. laptopów oraz 4 
szt. laptopów o zwiększonej wydajności wraz ze stacjami dokującymi (dalej łącznie: Sprzęt).

2. Szczegółową listę Sprzętu, jego opis oraz specyfikację zgodną z Szczegółowym Opisem 
Przedmiotu Zamówienia określa oferta Wykonawcy z dnia __________ 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 na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego,
b) świadczenie usług gwarancyjnych, 
c) udostępnienia Zamawiającemu najnowszych sterowników i aktualizacji do Sprzętu  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 oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu Sprzętu będącego 

przedmiotem umowy.

§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. Tomasz Król, tel. 12 341 91 13, email: tomasz.krol@ncn.gov.pl;
b) po stronie Wykonawcy p. ____________, tel. __________________, email: 

______@________.
3. Strony zobowiązują się, że udostępnione sobie wzajemnie dane osobowe osób wskazanych w 

ust. 2  będą przetwarzane jedynie w celu wykonania umowy. Wykonawca zobowiązuje się  
ponadto, że wykona w imieniu Zamawiającego wobec osoby wskazanej w ust 2 pkt b) obowiązek 
informacyjny wskazany w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) poprzez przekazanie 
ww. osobom klauzuli informacyjnej   stanowiącej załącznik nr 5 do Umowy.

4. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 2, następuje poprzez pisemne zgłoszenie drugiej 
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Stronie i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy.
5. Zlecenie wykonania całości lub części czynności wchodzących w zakres przedmiotu umowy 

podwykonawcom wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności i  nie zmienia zakresu zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki związane z powierzeniem podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy, tj. jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców 
jak za swoje własne działania lub zaniechania chociażby nie ponosił winy w wyborze lub 
podwykonawca zawodowo trudnił się wykonywaniem powierzonych mu czynności.

§4
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu do siedziby Zamawiającego nie później niż 
w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego telefonicznie o terminie 
dostarczenia Sprzętu 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 do siedziby Zamawiającego  nastąpi  własnym staraniem i na własny koszt 
Wykonawcy.

2. Sprzęt zostanie dostarczony przez Wykonawcę, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w 
siedzibie Zamawiającego przy ul. Twardowskiego 16 w Krakowie w godzinach od 8:00 do 15:00 
oraz wydany Zamawiającemu. 

3. Odbioru Sprzętu dokona pracownik Zamawiającego wskazany w §3 ust. 2.
4. Z czynności odbioru Sprzętu sporządzony zostanie protokół odbioru (dalej: Protokół Odbioru), 

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.

5. W przypadku wykrycia w trakcie odbioru nieprawidłowości, a w szczególności niezgodności 
dostarczonego Sprzętu 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 ponownego dostarczenia Sprzętu wolnego od nieprawidłowości do 
siedziby Zamawiającego. 

6. Za datę dostarczenia Sprzętu Zamawiającemu  uznaje się dzień podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.

§6
Wynagrodzenie

1. Tytułem ceny sprzedaży (dalej: Cena sprzedaży) za Sprzęt Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
kwotę brutto ______________________ zł, co po uwzględnieniu  podatku od towarów i usług w 
stawce __% daje kwotę netto __________________ zł. 

2. Wysokość Ceny sprzedaży ustalona została na podstawie Oferty.
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3. Cena sprzedaży obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją 
przedmiotu umowy (w tym wartość Sprzętu, koszty  transportu, podatek VAT, koszty serwisu 
gwarancyjnego, ewentualne upusty i rabaty oraz pozostałe składniki cenotwórcze).

§7
Warunki płatności

1. Zapłata Ceny Sprzedaży    nastąpi po dostarczeniu Sprzętu Zamawiającemu  i podpisaniu   przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.
2. Zapłata Ceny Sprzedaży nastąpi na podstawie faktury  wystawionej przez Wykonawcę, do której 

zostanie dołączony podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń  Protokół Odbioru. 
Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktury w wersji elektronicznej w formacie pdf. Faktura 
w wersji elektronicznej  zostanie  przesyłana za pomocą poczty elektronicznej z adresu e-mail 
Wykonawcy: ______@________ na adres e-mail Zamawiającego: tomasz.krol@ncn.gov.pl.  

3. Płatność za fakturę zostanie dokonana  przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
_______________________________ w ___________________, pod warunkiem, że rachunek 
ten będzie się znajdował w rejestrze, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i 
usług. W przeciwnym  przypadku Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na inny 
wskazany w ww. rejestrze rachunek bankowy Wykonawcy.  

4. Zmiana rachunku  bankowego, o którym mowa w ust 3 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie 
poinformowania Zamawiającego o zmianie rachunku, dokonanego w formie pisemnej pod 
rygorem bezskuteczności.  

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.

§8
Okres i warunki gwarancji oraz rękojmia

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

2. Okres Gwarancji wynosi __ miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Sprzętu Zamawiającemu. 
3. W ramach Gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia własnym staraniem i na własny 

koszt wad Sprzętu 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 od wad, 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 tel. ______________, 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 drogą 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 
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nie więcej niż o kolejne 7 dni roboczych, chyba że Strony w oparciu o wzajemnie podpisany 
stosowny protokół konieczności uzgodnią dłuższy czas usunięcia wady. 

7. W przypadku kiedy termin usunięcia wad będzie dłuższy niż 48 godzin od daty zgłoszenia, 
Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt, nie później niż przed 
upływem owych 48 godzin od zgłoszenia, dostarczyć Zamawiającemu na czas niezbędny do 
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 Sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany danego 
Sprzętu 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 biegnie na nowo od 
chwili dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu 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 Sprzętu.

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

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

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

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) opóźnienia w dostarczeniu Sprzętu w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 w 

wysokości 0,5% Ceny sprzedaży za każdy dzień opóźnienia;
b) opóźnienia w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, określonych § 8 ust. 6 lub § 8 ust 7 w 

stosunku do terminów, o którym mowa w tym  paragrafie, w wysokości 0,5% Ceny sprzedaży 
za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia;

c) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, za każdy przypadek naruszenia, 
z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w pkt. a, b i c 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.
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§10
Odstąpienie od umowy

1. Niezależnie od przyczyn rozwiązania umowy wskazanych w innych postanowieniach umowy oraz 
wynikających z przepisów prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadkach 
wskazanych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiający może odstąpić 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. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający może złożyć w 
terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych 
okolicznościach. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do dnia ________________ w przypadku 
gdyby na skutek siły wyższej, a w szczególności okoliczności spowodowanych epidemią wirusa 
Covid-19 wykonanie umowy skutkowało dla Zamawiającego nadmiernymi  trudnościami natury 
organizacyjnej lub finansowej. 

4. Do dnia upływu okresu gwarancji Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy jeżeli:
a) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy o 

łączny okres co najmniej 14 (czternastu) dni roboczych;
b) suma kar umownych do jakich naliczenia będzie uprawniony Zamawiający  przekroczy 10% 

Ceny sprzedaży;
c) zostanie rozpoczęta procedura likwidacji Wykonawcy;
d) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie i nie zmieni sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy pomimo wezwania z wyznaczeniem mu nie krótszego niż 3 dni terminu.
5. 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.

6. Zapłata kary umownej o której mowa w ust. 5 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. 

§12
Zasada pisemności

Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
doręczane drugiej Stronie listem poleconym lub do rąk własnych za potwierdzeniem ich odbioru.
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§13

Zmiany umowy

1. Zmiana Umowy w stosunku do treści Oferty dopuszczalna jest, poza przypadkami określonymi w 
przepisach prawa, jedynie w następujących przypadkach i zakresie:
1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dopuszcza się 

możliwość zmiany w odpowiednim zakresie tych postanowień Umowy, na które zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa ma wpływ;

2) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z terminami określonymi w Umowie - dopuszcza się możliwość zmiany tych 
terminów, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;

3) w przypadku opóźnienia w innych projektach Zamawiającego, uniemożliwiającego realizację 
Umowy zgodnie z określonymi pierwotnie terminami lub powodującego, że realizowanie 
umowy zgodnie z określonymi terminami jest nieracjonalne technicznie, organizacyjnie lub 
finansowo, dopuszcza się zmianę terminów realizacji przedmiotu umowy;

4) w przypadku udokumentowanych opóźnień, leżących po stronie Zamawiającego, 
powodujących, że realizacja Umowy zgodnie z określonymi w niej terminami stanie się 
niemożliwa Zamawiający dopuszcza zmianę terminów określonych w Umowie na  
późniejsze;

5) w przypadku braku możliwości realizacji Umowy w pełnym zakresie ze względu na 
wycofanie przez producenta ze sprzedaży Sprzętu z powodów niezależnych od Wykonawcy, 
Strony dopuszczają zmianę zmniejszającą zakres realizacji umowy przy jednoczesnej, 
adekwatnej do dokonanej zmiany zakresu, zmianie Ceny sprzedaży;

2. Warunkiem wprowadzenia zmian umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest sporządzenie 
podpisanego przez Strony protokołu konieczności, określającego przyczynę zmiany oraz 
potwierdzającego wystąpienie, co najmniej jednej okoliczności z wymienionych w ust. 1. 

3. Powyższe postanowienia nie uchybiają możliwości dokonania zmian umowy w sytuacji i na 
warunkach określonych w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych.

4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej umowie  wszelkie jej zmiany  wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§15

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Za dni robocze w rozumieniu umowy uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy.

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

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

5. Załącznikami do umowy są:
a) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ______________ r. (kopia);
b) Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kopia);
c) Załącznik nr 3 - Pełnomocnictwo Zamawiającego do podpisania umowy (kopia);
d) Załącznik nr 4 - Informacja KRS (wydruk);
e) Załącznik nr 5 - informacji RODO.
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Wykonawca Zamawiający

…………………………………………………

podpis

………………….., dnia…………………r.

miejscowość

…………………………………………………

podpis

Kraków, dnia 08-05-2020 r.

miejscowość
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