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PROJEKT UMOWY 

UMOWA NR 

…………………………………..……….. 

 

Zawarta we Wrocławiu, w dniu …………… r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska z siedzibą we 

50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 

(VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

…………………………………… - ……………… Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu 

Wrocławskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

zwanym dalej "Zamawiającym" 

a 

…………………………………….. 

zwanym dalej "Wykonawcą" 

 

zwanymi daje łącznie „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”. 

 

następującej treści: 

 

§ 1 

 

Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) z uwagi na wartość zamówienia poniżej 

kwoty 130.000,00 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego, 

nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich sprzętu komputerowego na potrzeby 

Zamawiającego, spełniającego normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne określone w 

specyfikacjach technicznych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie zgodnym z Ofertą z dnia 

………………… r.   

3. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:  

W imieniu Zamawiającego:   ………………………………..  

W imieniu Wykonawcy:    ……………………………….  

 

§ 3 

Wartość umowy 

 

1. Za przedmiot umowy określony w § 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne                               

z przedstawioną ofertą – załącznik Nr 2 stanowiący integralną część umowy - w łącznej kwocie: 

………………… zł netto 

VAT 23 %  …………………… zł  

razem brutto …………………… zł,  
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Słownie: …………………………………………………… 

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

umowy: wartość przedmiotu umowy, koszty opakowania, koszty ubezpieczenia w kraju i za granicą na 

czas transportu oraz koszty instalacji i szkolenia użytkowników - jeżeli wymaga tego przedmiot umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 powyżej zaspokaja wszelkie jego 

roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wykonywania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

§ 4 

Warunki realizacji umowy i termin dostawy 

 

1. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakość i termin dostawy. 

2. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu umowy w terminie ...... dni od dnia podpisania 

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

przez Zamawiającego egzemplarza umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje wysoką niezawodność oferowanego sprzętu oraz gwarantuje, że 

dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy. 

4. Wykonawca nie zobowiązuje Zamawiającego do przechowywania oryginalnych opakowań. W razie 

potrzeby transportu Wykonawca sam zabezpiecza reklamowany sprzęt. 

5. Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem i rozładunkiem oraz wniesieniem 

zamówionego sprzętu w miejsce wskazane  poniżej przez Zamawiającego tj. .................. 

 

§ 5 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Instalacja, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia obsługi przedmiotu umowy w zakresie 

uruchomienia i eksploatacji - na życzenie Zamawiającego 

b) zapewnienia takiego opakowania przedmiotu umowy, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do 

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

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną  

o terminie dostawy najpóźniej na 2 dni przed tym terminem.  

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

ilościowego.  

Protokół odbioru będzie określał: 

 dzień i miejsce odbioru  

 oświadczenie odbiorców o braku albo o istnieniu wad w realizacji zamówienia.  

4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest: 

a) niezgodny z opisem zawierającym specyfikację techniczną oferowanego sprzętu (załącznik nr 1) 

lub nie jest kompletny, 

b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, 

Zamawiający odmówi odbioru sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.  

5. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę przedmiotu umowy 

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

kosztów. W takim przypadku procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

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

od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.  
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§ 6 

 

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

zwyczajowo przyjęty w ciągu 3 dni roboczych od daty zainstalowania i na tej podstawie dokona odbioru 

jakościowego sprzętu.  

2. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań związanych z dostawą przedmiotu umowy uważa się 

dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru jakościowego bez zastrzeżeń. 

3. Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje: certyfikaty jakości 

dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji                

i zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym. 

 

§ 7 

Gwarancja i serwis 

 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość i parametry techniczne dostarczonego 

sprzętu zgodne ze specyfikacją techniczną i oświadcza, że sprzęt został przetestowany przed 

dostarczeniem Zamawiającemu.  

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

w przedmiocie umowy 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. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na prawidłowe działanie dostarczonego 

przedmiotu umowy na okres .................miesięcy. 

4. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki i wady oraz uszkodzenia 

powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.  

5. W okresie Gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w miejscu lokalizacji sprzętu, 

następujących usług: 

 napraw uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i 

materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nie regenerowanych, nieużywanych części i podzespołów; 

 testowania poprawności pracy Sprzętu po wykonaniu naprawy; 

 telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzętu 

Zakres usług serwisu gwarancyjnego obejmuje również dojazd i pracę osób wykonujących czynności 

serwisowe w imieniu Wykonawcy. 

6. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia karty 

gwarancyjnej (jeżeli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej tłumaczeniem na język 

polski. 

7. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii sprzętu w okresie gwarancji telefonicznie i faksem 

lub pocztą elektroniczną w dni robocze w godz. od 8- 16 tej. Zgłoszenie telefoniczne musi być 

potwierdzone faksem. 

9. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego użytkownika                  

i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki) w terminie nie dłuższym niż ………………  

godzin od momentu zgłoszenia usterki.  

10. Czas naprawy bądź usunięcia wady przedmiotu umowy nie przekroczy maksymalnie 24 h od 

momentu reakcji serwisu.  

11. Liczba napraw gwarancyjnych uprawnionych do wymiany przedmiotu umowy na nowy wynosi 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do wymiany sprzętu wadliwego w terminie 14 dni od dnia powiadomienia 

o czwartej usterce. 
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12. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu, z możliwością naprawy w 

serwisie Wykonawcy, jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego okaże się niemożliwa, wówczas 

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

serwisowany sprzęt zapewniając jego opakowanie.  

13. Jeżeli czas naprawy przekroczy 24 h bądź naprawa w miejscu użytkowania nie będzie możliwa, 

Wykonawca na czas naprawy udostępni sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach i standardach jak 

urządzenie naprawiane.  

14. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy. 

15. W przypadku niewykonania naprawy w terminie 14 dni od dnia przekazania urządzenia do serwisu 

lub wystąpienia kolejnej awarii, wady lub usterki sprzętu, po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych 

danego sprzętu Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany wadliwego 

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

wymiany sprzętu na nowy wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od daty dostarczenia.  

16. W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez 

Wykonawcę na nowy, wolny od wad. Uszkodzony nośnik informacji nie podlega zwrotowi Wykonawcy. 

17. Z zastrzeżeniem ust. 15, części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług serwisu 

gwarancyjnego zostaną odebrane przez Wykonawcę, który zobowiązuje się do ich utylizacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

18. W przypadku konieczności wymiany lub naprawy przedmiotu umowy poza siedzibą Zamawiającego, 

dysk twardy pozostaje u Zamawiającego (dotyczy wszystkich urządzeń składających się na przedmiot 

umowy, które posiadają dyski twarde). 

19. 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, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. W przypadku skorzystania z 

powyższego uprawnienia, Zamawiający zobowiązany jest, w formie pisemnej, do niezwłocznego 

powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. 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. 

20. Przy naprawach sprzętu będzie przeprowadzona przez Wykonawcę – bez dodatkowych kosztów  -  

konserwacja sprzętu. 

 21. Zamawiający może dokonać rozbudowy lub modyfikacji Sprzętu – bez utraty uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

§ 8 

Warunki płatności 

1. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura oraz protokół odbioru ilościowego                   

i jakościowego bez zastrzeżeń, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego                       

i Wykonawcy. 

2. Należność płatna będzie przelewem bankowym w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, 

wystawionej po zrealizowaniu zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

3. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy 

w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split payment) przewidzianego w przepisach ustawy 

o podatku od towarów i usług. 

5.Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w 

umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym 

mowa w ust. 4 powyżej, jak również  
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b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 

2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od 

towarów i usług /dalej: wykaz). 

6. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 5 

powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 

możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla 

wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat. 

7.Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty wystąpi do Ministerstwa Nauki                         

i Szkolnictwa Wyższego z prośba 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 z należnym podatkiem VAT. Po uzyskaniu 

zgody przez Ministerstwo zostanie wystawiona korekta faktury. Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania kwoty wynikającej z korekty w terminie 21 dni. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

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

wprowadzenia do obrotu zainstalowanego oprogramowania 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 

Kary umowne 

 

1.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do 

naliczania następujących kar umownych: 

1.1 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

Zamówienie zostanie uznane za niewykonane, jeśli Wykonawca nie dostarczy Sprzętu w ciągu 

…………… dni od daty podpisania umowy.  

1.2  Za każdy dzień opóźnienia w realizacji Zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, licząc od dnia upływu 

terminu dostawy. 

1.3  Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz za 

odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

1.4  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 umowna w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

za każdy dzień opóźnienia i liczony od upływu terminu na usuniecie wad lub jego wymiany.  

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda 

przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla 
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których zastrzeżono karę, zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych.  

3. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie Wykonawca ma 

prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych. 

4. Kary, o których mowa w ust. 1 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

wezwania do ich zapłaty.  

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar. 

 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej 

noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia 

roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach 

określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia 

przez Zamawiającego. 

 

§ 11 

 

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

obowiązującego prawa w szczególności Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

 

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

polubownej, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 13 

 

Wykonawca do czasu nie zakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy w tym w 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 likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego oraz innych okolicznościach 

mających wpływ na sytuację ekonomiczną Wykonawcy pod rygorem skutków prawnych zaniechania,               

w tym uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

 

§ 14 

 
1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez strony w związku z niniejszą umową będą          

przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez strony przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 

osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 95/96/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych RODO). 

2. Zleceniodawca podaje, że Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby                 

przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy odbywało się zgodnie z przepisami jest   
Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. 

3.  Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres 
e-mail: iod@uwr.edu.pl; 

4.   Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane przez Uniwersytet Wrocławski: 
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1) na podstawie art. 6 ust. 1lit. b RODO, w celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy; 

2) na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych w związku                 
z realizacją zawartej umowy; 

3) na podstawie art. 6 ust. 1lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych 
roszczeń. 

5. Kategorie danych dotyczących Zleceniobiorcy, pozyskane przez Zleceniodawcę to dane      

kontaktowe oraz dane służbowe. 

6. Wskazane dane mogą zostać udostępnione jedynie organom lub podmiotom publicznym 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz  
podmiotom, z którymi Zleceniodawca zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania. 

7.  Wskazane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszej Umowy,                

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

8.  Zleceniobiorcy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
Uprawnienia te mogą być jednak ograniczone przez szczególny przepis prawa; 

9. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych   
Osobowych. 

10. Dane osobowe Zleceniobiorcy nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

§ 15 

 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 

2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, akceptowanego 

przez obie strony pod rygorem nieważności. 

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  

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1.Opis przedmiotu zamówienia 

2.Oferta wykonawcy 

3.Protokół odbioru 
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