
Załącznik  nr …………….. 

 

Wzór umowy 

 

UMOWA NR………………………. 

 

 

Zawarta w dniu………………………….2020 roku pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska  

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

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

reprezentowanym przez: 

dra hab. Henryka Marszałka prof. UWr - Dziekana Wydziału  Nauk o Ziemi i Kształtowania 

Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 

a 

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

z siedzibą ..................................................................................................................... 

wpisaną do ................................................................................................................... 

NIP: …..............................…………………... REGON: ……………………………...................... 

reprezentowaną przez: 

1. ......................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

     

§ 1 

Do niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r., poz 1843, późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy. 

Zawarcie umowy nie narusza art. 7,30 i 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Umowę zawarto w trybie zapytania ofertowego.  Integralną część umowy stanowi oferta z 

dnia ......... 

§ 2 

Przedmiotem Umowy, zwanym dalej „Zamówieniem” jest obsługa serwisowa sprzętu 

komputerowego pogwarancyjnego i rzutników multimedialnych w jednostkach organizacyjnych 

Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. 

Szczegółowy zakres wykonywanych w usług określony jest w ofercie wykonawcy stanowiącej 

załącznik do umowy. 

 

 

 



§ 3 

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną ilość usług, zgodnie ze 

stawkami cenowymi określonymi w ofercie z dnia ………………………………………………….. 

 

2. Maksymalnie wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty 

brutto: ………………………….PLN (słownie:………………………………………… złotych ………../100) i 

obejmuje całkowity koszt usługi, tj. wynagrodzenie z tytułu robocizny oraz koszty części 

zamiennych. 

3. Koszt 1 roboczogodziny brutto za wykonanie usługi wynosi : …………………….PLN 

(słownie:……….złotych 00/100) w tym podatek VAT (23%) …………………………..PLN 

(słownie: ……………………...złotych 00/100) 

4. W cenę roboczogodziny wliczono wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi tj. koszt 

dojazdu do siedziby Zamawiającego, koszty transportu urządzeń do serwisu ( w 

przypadku świadczenia usługi poza siedzibą zamawiającego), oraz wszelkiego rodzaju 

pozostałe koszty jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść w związku z z realizacją 

usługi z wyłączeniem kosztów części zamiennych niezbędnych do napraw. 

5. Części zamienne niezbędne do napraw Wykonawca dostarcza, po wcześniejszym 

uzgodnieniu  Zamawiającym dołączając kserokopię faktury z ich zakupu. 

6. Stały kwotowy opust/marża na części zamienne wyniesie ……. i będzie niezmienny/a przez 

cały okres obowiązywania umowy. 

7. Koszty związane z magazynowaniem części zamiennych, przyrządów pomiarowych, 

programów diagnostycznych i testujących pokrywa Wykonawca. 

8. Podstawą do wystawienia faktury za zrealizowane zlecenie będzie „Protokół wykonania 

naprawy” podpisany przez obie strony. 

9. Każdorazowo za zleconą przez Zamawiającego/Użytkownika jednorazową naprawę 

sprzętu Wykonawca wystawi fakturę z datą wykonania usługi. Faktura powinna zawierać 

oddzielnie koszt części zamiennych użytych do naprawy oraz koszt roboczogodzin. Do 

faktury powinien być dołączony „Protokół wykonania naprawy”, potwierdzony przez 

użytkownika i kserokopia faktury zakupu części zamiennych. Zamieszczone na fakturze 

pozycje za wykonanie czynności serwisowe muszą być identyfikowane z pozycjami 

zawartymi w Protokole wykonania naprawy”. 

10. Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w 

terminie 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

11. Wynagrodzenie netto 1 roboczogodziny pozostaje niezmienne do czasu zakończenia czasy 

trwania umowy. 

 

 

 

 

 



§ 4 

 

1. Awarie sprzętu Zamawiający będzie zgłaszał pocztą elektroniczną w dni robocze w godz. 

8.00 – 15: na adres e-mail:.....................................lub 

faksem ...................................... 

2. Zgłoszenie odebrane przez Wykonawcę do godziny 11:00 będzie obsłużone (przyjazd 

serwisu i podjęcie czynności) tego samego dnia. Zgłoszenie odebrane po godzinie 11:00 

będzie obsłużone następnego dnia roboczego do godziny 11:00. Zgłoszenie dotyczące 

sprzętu na salach dydaktycznych będzie traktowane priorytetowo i obsłużone najszybciej 

jak to jest możliwe, ale nie później niż w terminach określonych powyżej. 

3. W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać przesunięte za zgodą 

zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nieodpłatnie urządzenia zastępczego o 

równoważnych parametrach w przypadku awarii sprzętu znajdującego się na Sali 

dydaktycznej, który nie może być uruchomiony w ciągu 1 godziny, aby umożliwić normalne 

prowadzenie zajęć dydaktycznych. 

5. W przypadku dostarczenia na czas naprawy sprzętu zamiennego, jego zwrot nastąpi nie 

później niż następnego dnia roboczego od daty podpisania protokołu odbioru naprawionego 

sprzętu. 

6. Zamawiający wymaga, aby naprawy były wykonane w terminie do 10 dni roboczych na 

miejscu u Zamawiającego/Użytkownika lub w siedzibie serwisu – zależnie od rodzaju 

naprawy – wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy i pokryje koszty transportu 

urządzeń wymagających naprawy poza siedzibą Zamawiającego. 

7. W przypadku konieczności zabrania sprzętu komputerowego poza teren jednostki 

Wydziału Wykonawca wystawi „Formularz potwierdzający przyjęcie sprzętu do naprawy” 

potwierdzony przez Zamawiającego/Użytkownika. 

8. Na czas naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do 

wymontowania i przekazania wszelkich nośników danych Zamawiającemu/Użytkownikowi 

9. Wykonawca każdorazowo będzie informował osobę zlecającą o całkowitych kosztach 

obsługi zlecenia i nie podejmował żadnych działań generujących koszty bez akceptacji tej 

osoby. 

10. Zamawiający będzie posiadał prawo do rezygnacji z wykonania usługi, jeżeli 

uzna, że zaproponowany koszt części zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę 

przewyższa wartość przedmiotu usługi lub znacznie odbiega od rynkowych cen części 

zamiennych, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. 

11. Zamawiający wymaga, aby do wykonania usługi napraw wykorzystywane były 

tylko części oryginalne i fabrycznie nowe . 

12. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że części komputerowe użyte do naprawy 

dostarczone będą po cenach sprzedaży części zamiennych nie wyższych niż sugerowana 

cena producenta dla klienta końcowego. 



13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, nieprawidłowości w wykonanej 

usłudze nie sporządza się protokołu odbioru a Zamawiający/Użytkownik przekazuje 

Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń. Zamawiający może 

wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonej przy odbiorze usterki, 

bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów 

14. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu miesięczne zestawienia wykonanych 

usług z wyszczególnieniem osób zlecających i kosztów obsługi każdego zlecenia. 

15. Wykonawca udzieli, co najmniej 6 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi 

licząc od daty protokołu odbioru, niezależnie od rękojmi, na naprawy sprzętu i wymienione 

części. Gwarancja na części wymienione podczas naprawy nie może być krótsza niż 

gwarancja producenta. Gwarancja nie obejmuje awarii i uszkodzeń powstałych na skutek 

działania siły wyższej lub osób trzecich albo powierzenia przez Zamawiającego wykonania 

umowy osobom trzecim. 

 

§ 5 

 

Wykonawca zobowiązuje się do : 

1. Ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim ze 

swej winy, jak i winy zatrudnionych pracowników . 

2. przestrzegania przepisów: bhp, ppoż, sanitarno-epidemiologicznych oraz innych przepisów i 

regulaminów obowiązujących na terenie obiektu, w którym jest realizowana usługa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością i powierzenia prac osobom o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych. 

4. Przeprowadzenia konserwacji i napraw zgodnie z wymogami instrukcji technicznej i 

eksploatacji urządzeń objętych usługą. 

Nie ujawniania i nie wykorzystania informacji chronionych, w tym danych osobowych oraz 

tajemnic zawodowych Zamawiającego, do których Wykonawca uzyskał dostęp w związku z 

wykonywaniem czynności objętych niniejszą umową. 

 

 

§ 6 

 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Zapewnienia Wykonawcy dostępu do urządzeń w sposób umożliwiający prawidłowe i 

bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy; 

2.Niedokonywania zmian i przeróbek w urządzeniach objętych umową bez wiedzy Wykonawcy. 

 

§ 7 



1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy przez wykonawcę 

lub do dnia wyczerpania kwoty umowy określonej w § 3 ust. 2. 

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

przez Zamawiającego egzemplarza umowy . 

 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu napraw w wysokości stanowiącej koszt 1 roboczogodziny brutto, 

określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia, w którym upłynął termin 

zgłoszenia się  serwisanta. 

b) za opóźnienia w dostawie sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 

określony § 4 ust. 5 w wysokości stanowiącej koszt 1 roboczogodziny brutto, określonej w § 3 

ust. 3 za każdy dzień opóźniania. 

c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi trzykrotność kosztu 1 roboczogodziny 

brutto, określonej w § 3 ust. 3 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze usługi, w okresie rękojmi lub 

gwarancji trzykrotność kosztu 1 roboczogodziny brutto, określonej w § 3 ust 3. 

e)w przypadku rozwiązania czy odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, 

za które  odpowiada Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wartości brutto umowy określonej § 3 ust.2. 

f) w razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca 

ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych. 

g) Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności 

Wykonawcy za zrealizowane zamówienie. 

 

§ 9 

1. Umowa może być rozwiązana: 

a) w każdym terminie na zasadzie porozumienia stron; 

b) z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca przez każdą ze stron; 

c) ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie przez Zamawiającego bez prawa 

wykonawcy do żądania odszkodowania po dwukrotnym upomnieniu na piśmie przez 

Zamawiającego w przypadku wykonywania usługi w sposób niewłaściwy, 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

 

 



§ 10 

1. Wykonawca nie może powierzyć usługi i zobowiązań, wynikających z treści niniejszej 

umowy, osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca wykonywać będzie umowę samodzielnie. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 11 

Strony zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie uzyskały w 

związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a które mogą mieć wpływ na interesy lub 

stan bezpieczeństwa Zamawiającego, zarówno w czasie trwania niniejszej umowy jaki po jej 

rozwiązaniu. 

 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności i mogą nastąpić w sytuacjach: 

a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego; 

b)zmiany stawki podatku VAT – obowiązującej na oferowane części i usługę pod warunkiem 

zmiany stawek obowiązujących na terenie Polski potwierdzonych odpowiednią ustawą lub 

rozporządzeniem Ministra Finansów i jednocześnie zmiany wartości umowy brutto. 

 

§ 13 

W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy , a nierozwiązanych na 

drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy właściwe miejscowo ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

 

§ 14 

Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy, jest 

zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 

działalności, o zmianie adresu siedziby firmy i adresu zamieszkania właściciela firmy pod 

rygorem uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez 

Wykonawcę. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 


