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Wrocław,                  r. 

 

postępowanie nr WNHP.2410.01.2018.DN, załącznik nr 5 do SIWZ  

 

Umowa nr ....................................... 
wzór 

 

sporządzona w dniu …………………………… pomiędzy:  

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

z siedzibą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1,  

nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408)  

reprezentowanym przez:  

Prof. dr hab. Przemysława Wiszewskiego – Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego  

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

zwanym w dalszej części "Zamawiającym"  

i  

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

.......  

zwaną w dalszej części "Wykonawcą"  

§ 1 

Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami): w trybie przetargu nieograniczonego, 

postępowanie nr .............................................. na podstawie art. 39 ustawy PZP. Zawarcie umowy nie 

narusza art. 7, 30 i 32 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

§ 2 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego i nieuszkodzonego sprzętu 

i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego, fotograficznego oraz akcesoriów 

komputerowych tj.: .................................................................................... 

do Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zgodnie z ofertą Wykonawcy 

z dnia ..................... (załącznik nr 1 do umowy).  

§ 3 

1. Za przedmiot zamówienia określony w § 2 strony ustalają wynagrodzenie umowne zgodne 

z przedstawioną ofertą w łącznej kwocie:  

 

netto: .............. zł  

w tym kwota objęta odwrotnym obciążeniem ..................... zł*  

VAT 23% ............... zł  

 

brutto: ............... zł  

/........................................................................ zł ............./  

Wynagrodzenie określone w pkt 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy:  

dostawę, wniesienie, instalację, uruchomienie, opakowanie, ubezpieczenie na czas transportu.  

2. Zmiana stawki podatku VAT od towarów i usług w trakcie realizacji umowy, pociągająca za sobą zmianę 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1, nie wymaga zmiany niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie netto określone w pkt 1 nie podlega waloryzacji ani zmianom.  

4. Zamawiający nie udziela zaliczek.  

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego 

pomieszczeń Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. 
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§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

a. zapewnienie takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do 

uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy,  

b. przygotowanie zamawianego sprzętu, aby w momencie dostawy był gotowy do pracy, tzn. komputer 

musi mieć zainstalowany system operacyjny z aktualnie dostępnymi poprawkami i service packami, 

dodatkowo na komputerze musi być zainstalowany program biurowy z aktualnie dostępnymi poprawkami.  

2. Dostawa nastąpi po uprzednim jej zaawizowaniu – najpóźniej na 24 godziny przed dostawą. Odbiór 

dostawy nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron.  

3. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Zamawiający dokona odbioru ilościowego 

sprzętu, a w terminie kolejnych 3 dni roboczych od dnia dostawy dokona odbioru jakościowego.  

4. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie 

protokół odbioru jakościowego bez zastrzeżeń.  

5. Protokół będzie określał:  

a. datę odbioru jakościowego, 

b. markę urządzenia,  

c. numer seryjny urządzenia, a w przypadku jednostki centralnej lub serwera również numery seryjne 

podzespołów. 

W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu wad, nie 

sporządza się protokołu odbioru a Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisane oświadczenie ze 

wskazaniem zastrzeżeń.  

Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę przedmiotu zamówienia wolnego 

od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy od 

roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.  

6. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia:  

a. instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim (lub za zgodą zamawiającego w języku 

angielskim) oraz katalog części zamiennych, 

b. świadectwo potwierdzające zużycie do produkcji bezpiecznych materiałów, 

c. atesty, certyfikaty Unii Europejskiej CE zezwalające na jej używanie w Polsce, metki fabryczne, etykiety, 

itp., 

d. certyfikat licencji na oprogramowanie; oprogramowanie musi posiadać licencję wieczystą.  

7. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zwróci wadliwy towar Wykonawcy na jego koszt. 

Wykonawca wymieni go w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź też uzupełni braki w tym terminie.  

§ 5 

Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją techniczną.  

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 

w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady 

fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady 

te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.  

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres ..... miesięcy.  

2. Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich niezużywalnych części oraz pracę i dojazd serwisu.  

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy.  

4. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (podjęcie czynności w celu usunięcia usterki) wyniesie 24 godziny od 

momentu jej zgłoszenia. Zgłoszenia usterek Zamawiający będzie dokonywał e-mailem na adres: 

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

Dostawca każdorazowo musi potwierdzić pisemnie przyjęcie zgłoszenia o usterce zwrotnie drogą 

elektroniczną.  

5. Maksymalny czas na usunięcie uszkodzenia wynosi 3 dni robocze od dnia zgłoszenia. Na czas naprawy 

dłuższy niż 1 dzień Wykonawca dostarczy na własny koszt sprzęt zastępczy o co najmniej takich samych 

parametrach, następnego dnia roboczego po zabraniu sprzętu do naprawy.  

6. Liczba napraw gwarancyjnych uprawnionych do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy wynosi 3. 

7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnych napraw wadliwego lub 

uszkodzonego sprzętu, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie użytkownika.  

8. Jeżeli usługi gwarancyjnej, ze względów technicznych, nie będzie można wykonać  

w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt odbierze, a po wykonanej usłudze dostarczy do 

siedziby Zamawiającego serwisowany sprzęt.  



9. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru sprzętu komputerowego do naprawy serwisowej z miejsca gdzie 

się znajduje na własny koszt i ryzyko zapewniając jego opakowanie.  

10. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy. 

11. Jeżeli wykonawca po wezwaniu do naprawy gwarancyjnej  nie dopełni tego obowiązku w ciągu 3 dni, 

Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując 

przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, zwłaszcza w zakresie udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji.  

12. Utrata uprawnień gwarancyjnych nastąpi w wyniku nieprawidłowej obsługi, przeprowadzania napraw 

przez osoby nieuprawnione, za wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. 11.  

13. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez Wykonawcę.  

§ 7 

Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w ciągu ... dni od daty zawarcia umowy. Za datę zawarcia umowy 

przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego przez Zamawiającego egzemplarza umowy.  

§ 8 

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie preferencyjnej „0” stawki VAT. W związku 

z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości brutto wynagrodzenia WYKONAWCY 

wyłonionego w toku postępowania. Do czasu potwierdzenia „0” stawki VAT przez MNiSW za dostarczony 

sprzęt zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT z należnym podatkiem VAT. Po uzyskaniu zgody przez 

Ministerstwo zostanie wystawiona korekta Faktury VAT.  

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony protokół jakościowy 

(załącznik nr 3 do umowy), zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia – określony w § 2 niniejszej 

umowy - kwotę w wysokości .................. zł brutto przelewem bankowym w ciągu 21 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury.  

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień zapłaty środków z konta Zamawiającego.  

§ 9 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia 

do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia 

umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku z wszelkiego oprogramowania 

dostarczonego wraz z przedmiotem zamówienia.  

§ 10 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary 

umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie 

trwało dłużej niż 7 dni w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej 

niż 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi 

oraz opóźnienie w wymianie sprzętu wadliwego na wolny od wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad lub wymiany. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni Zamawiający 

ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów dostarczenia sprzętu zastępczego wskazanego w § 6 ust. 5, 

Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy 

dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni w wysokości 0,5% za każdy dzień 

opóźnienia.  

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca oraz odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie odpowiada 

Zamawiający, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.  

5. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca ma prawo 

żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach ustawowych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.  

§ 11 

W sprawach, które nie są uregulowane niniejsza umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na drodze polubownej, 

rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  



§ 12 

Wykonawca do czasu nie zakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy w tym okresie gwarancji 

i rękojmi, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej 

działalności gospodarczej, o zmianie adresu siedziby firmy oraz adresu zamieszkania Właściciela 

(Współwłaścicieli) firmy pod rygorem skutków prawnych zaniechania oraz uznania za doręczoną 

korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.  

§ 13 

Postanowienia końcowe.  

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony.  

2. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza zmianę 

postanowień niniejszej umowy, z zachowaniem formy pisemnej, w zakresie modelu oferowanego sprzętu 

z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji 

i został zastąpiony modelem należącym do tej samej grupy produktowej, o parametrach co najmniej takich 

jak model oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę taką jak ustalona 

w niniejszej umowie.  

3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.  

4. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 

Zamawiający          Wykonawca  

 

 

 

 

 

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

(data i podpis)          (data i podpis) 

 

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 do umowy - oferta Wykonawcy z dnia ..............  

Załącznik nr 2 do umowy - Adresy dostaw  

Załącznik nr 3 do umowy – Protokół Jakościowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sporządził: Dariusz Nowak 


