
Wzór umowy Załącznik nr 5 do SIWZ Postępowanie nr IM.2410.1.2018.AP 

 

 

 

 

U M O W A nr …… 

 

zawarta w dniu ………… we Wrocławiu pomiędzy  

Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny 

NIP: 896-000-54-08, REGON 000001301 zwanym dalej „Zamawiającym”, który reprezentuje: 

dr hab. Tomasz Jurdziński, prof. UWr – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki 

działający na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.  

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….  

Reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………………………….... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści :  

 

§ 1 

1. Strony oświadczają że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1579 ze zm.) w postępowaniu o nr 

IM.2410.1.2018.AP. Zawarcie umowy nie narusza art. 7, 30 i 32 Prawa Zamówień Publicznych.  

 

Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom 

przyjętym w niniejszej umowie. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz 

usługami gwarancyjnymi tj.: …………………………………………………..……………………………………………………..... 

na potrzeby Zamawiającego, spełniającego normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne 

określone w specyfikacjach technicznych i formularzu ofertowym.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w zakresie zgodnym z SIWZ stanowiący zał. 

nr 1 do umowy oraz zgodnie z ofertą z dnia ………… której kopia stanowi – załącznik nr 2 do 

umowy i stanowi jej integralną część.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za jakość dostarczonego przedmiotu umowy oraz 

za ich zgodność z wymaganiami określonymi w SIWZ (zał. nr 1 umowy). Sprzęt dostarczony 

Zamawiającemu będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego wskazane w Załączniku nr 

2 do umowy, w tym: będzie fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, wolny od wad 

fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich. Urządzenia są kompletne ze 

wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia. 

4. Wykonawca zapewnia, że zamawiane urządzenia zawierają materiały, które spełniają wszystkie 

obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze specyfikacją zamówienia i uznaje ją za 

prawidłową i wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotowego zamówienia. 
 

§ 3 

1. Za przedmiot umowy określony w § 2 strony ustalają wynagrodzenie umowne zgodnie z art. 17 ust. 

1 pkt. 7 oraz załącznikiem 11 poz. 28a Ustawy o Vat, zgodnie z przedstawioną ofertą w kwocie: 

- (dla wartości transakcji netto do 20000zł) – netto …………… zł (słownie: ………………………)+Vat 23% 

…………… zł = brutto …………………………… zł. 

- (dla wartości transakcji netto powyżej 20000zł) – netto ……………………….= brutto1 ………………… zł 

(słownie: ………………).  

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, m.in. wartość przedmiotu umowy, koszty opakowania , koszty transportu. 

3. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie jego roszczenia wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonywania Zamówienia. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie podlega zmianom ani waloryzacji, 

z zastrzeżeniem, że zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji umowy 

pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto określonego w par. 3 ust. 1 umowy bez 

konieczności zmiany niniejszej umowy.  

                                           
1 Zgodnie z zasadą Vat odwrotne obciążenie – obowiązek podatkowy po stronie nabywcy 



5. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

6. Ustalona w &3 ust.1 kwota netto nie podlega zmianie. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 4 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie tj. 

najpóźniej w ciągu  ……………… (maksymalnie 14 dni) od daty zawarcia umowy. 

2. Za datę podpisania umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego przez 

Zamawiającego egzemplarza umowy.  
 

§ 5 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do obiektu 

Zamawiającego tj. do Instytutu Informatyki UWr, znajdującego się we Wrocławiu przy ul. Joliot-

Curie 15, pokój 236 we Wrocławiu. Wykonawca jest zobowiązany do takiego opakowania 

przedmiotu zamówienia jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia 

jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

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

dostawy nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron.  

3. Wykonawca nie zobowiązuje Zamawiającego  do przechowywania oryginalnych opakowań. W 

razie potrzeby transportu Wykonawca sam zabezpiecza reklamowany sprzęt. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania sprawności dostarczonego przedmiotu umowy w sposób 

zwyczajowo przyjęty w ciągu trzech dni roboczych od daty dostawy. Na tej podstawie dokona odbioru 

jakościowego sprzętu wyszczególnionego w protokole odbioru który będzie określał: datę dostawy, 

datę odbioru jakościowego markę urządzenia / licencji, numer urządzenia, stwierdzenie wad i warunki 

ich usunięcia, inne postanowienia.  

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawności dostarczonego sprzętu Zamawiający 

wyszczególnia to w protokole odbioru jakościowego sprzętu i pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin 

na dostarczenie nowego, sprawnego sprzętu wolnego od wad, nie dłuższy jednak niż 3 dni, bez 

ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W takim 

przypadku procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. Za dzień zakończenia wszystkich 

zobowiązań umowy związanych z dostarczeniem sprzętu uważa się dzień, w którym podpisany 

zostanie protokół odbioru jakościowego bez zastrzeżeń. W dniu podpisania protokołu odbioru 

jakościowego prawo własności przechodzi na Zamawiającego. 

6. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia 

Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.  

7. Wykonawca dostarczy: instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim, dokumenty 

określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (karta gwarancyjna), certyfikaty 

licencji na oprogramowanie. Oprogramowanie powinno posiadać licencję wieczystą, jeśli nie 

zaznaczono inaczej.  
 

§ 6 

1. Dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy i będzie objęty ważną gwarancją i rękojmią na 

warunkach określonych w ofercie Wykonawcy. Gwarancja nie może być krótsza niż gwarancja 

producenta. 

2. Okres gwarancji na dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z załącznikiem nr 2 do umowy 

stanowiącym integralną część umowy i będzie liczony od dnia oddania do eksploatacji (daty 

protokołu zdawczo-odbiorczego).  

3. 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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.  

4. Gwarancja obejmuje naprawę uszkodzeń sprzętu spowodowanych wadami technicznymi, 

technologicznymi i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nie regenerowanych, 

nieużywanych części oraz pracę i dojazd serwisu. Wykonawca będzie wykonywał usługi 

gwarancyjne przy wykorzystaniu własnych materiałów sprzętu i narzędzi. Bieg terminu gwarancji 

rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy.  

5. Usługi serwisowe gwarancyjne będą świadczone w miejscu użytkowania sprzętu u 

Zamawiającego przez zespół serwisowy Wykonawcy.  

6. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 10 dni licząc od dnia 

zgłoszenia usterki. W przypadku  niemożności dotrzymania terminu naprawy. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia własnym staraniem i na swój koszt do siedziby Zamawiającego 

urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt, który podlega naprawie, na cały 

okres naprawy sprzętu. 



7. 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.  

8. W przypadku awarii dysku twardego, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny 

od wad. Uszkodzony dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. Pozostałe części lub 

podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług gwarancyjnych stają się własnością 

Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego odbioru od Zamawiającego i utylizacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. W przypadku konieczności dokonania czwartej naprawy gwarancyjnej sprzętu, zamawiający ma 

prawo żądać wymiany wadliwego sprzętu na nowy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest 

do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania. 

Gwarancja nowego sprzętu obowiązuje od dnia potwierdzenia jakościowego potwierdzenia odbioru 

według zasad zapisanych w umowie.  

10. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad, lub usterek objętych gwarancją w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecić 

osobie trzeciej, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian, itp.). W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą 

równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania tych prac. 

11. Utrata uprawnień gwarancyjnych nastąpi w wyniku nieprawidłowej obsługi, przeprowadzania 

napraw przez osoby nieuprawnione poza przypadkiem określonym w ust. 10.  

12. Uprawnienia Zamawiającego  z tytułu rękojmi za wady sprzętu wygasają z upływem 3 lat od 

dnia podpisania przez Zamawiającego jakościowego protokołu odbioru sprzętu bez zastrzeżeń. 

13. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy. Korzystanie przez 

Zamawiającego z usług gwarancyjnych Wykonawcy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z 

tytułu gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu. Warunki gwarancji zapisane w umowie 

uważa się za dokument gwarancji. 

 

§ 7 

1. Należność wymieniona w § 3 z tytułu wykonania umowy, zrealizowana zostanie po przekazaniu 

przez Wykonawcę faktury, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z protokołem 

odbioru sprzętu bez zastrzeżeń, w terminie 21 dni od daty dostarczenia tych dokumentów 

Zamawiającemu. Należność uregulowana zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze.  

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności oraz praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

3 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. 
 

§ 8 

1. W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu Sprzętu, Zamawiający będzie miał prawo żądać 

kary umownej w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od 

upływu ostatniego dnia terminu wyznaczonego na dostawę a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej 

niż 14 dni kary umowne w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli 

opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z 

zachowaniem prawa do dodatkowej kary umownej określonej w ust. 3. 

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 kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień 

opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni kary umowne w wysokości 0,2% 

wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu na usunięcie wad lub 

dostarczenie sprzętu zastępczego.  

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca oraz rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

20% wartości umowy brutto.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, 

zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.  

5. Kary o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. 



6. W razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Wykonawcy, przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za wykonaną część 

umowy bez prawa do naliczenia kar umownych.  

7. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca 

ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych.  

8. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności 

Wykonawcy za zrealizowane zamówienia. 

 

§ 9 

1. 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, zmianie adresu firmy / zmianie adresu właściciela 

firmy, o wszczęciu postępowania układowego i upadłościowego, oraz innych okolicznościach 

mających wpływ na sytuację ekonomiczną Wykonawcy pod rygorem skutków prawnych 

zaniechania, w tym uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres wskazany 

przez Wykonawcę.  
 

§ 10 

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

Cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
 

§ 11 

W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nie rozwiązanych na drodze 

polubownej, zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, rozstrzygać będą sądy powszechne w 

Polsce, właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 12 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnego 

aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, oraz określa warunki tych zmian przez 

wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów:  

2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany producenta i/lub typu dostarczanego sprzętu 

komputerowego na wniosek Wykonawcy pod warunkiem że oferowany sprzęt komputerowy będzie 

takiej samej lub lepszej jakości i wydajności oraz w tej samej cenie, a Wykonawca uzasadni 

konieczność dokonania takiej zmiany.  

3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.  

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:  

jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:  

1. Załącznik Nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Załącznik Nr 2 – kopia oferty Wykonawcy 

Źródła finansowania:  

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  

 

 

…………………………………………….   ………………………………………………….. 


