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WZÓR UMOWY  
 

 

UMOWA SPRZEDAŻY  

Nr ................................................ 

 

W dniu .........-.........-2020 r. w Warszawie, w wyniku przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), pomiędzy:  

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 

posiadającym NIP 525-00-11-266, REGON 000001258, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka 

a 

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

z siedzibą w ........................................................................................................................................., 

posiadającą/ym NIP ........................................................, REGON ....................................................., 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez: 

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

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostarczenie i wydanie urządzeń sieciowych na potrzeby sieci 

lokalnej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zwanych dalej łącznie Sprzętem, 

szczegółowo określonych w ofercie przetargowej Wykonawcy, stanowiącej – wraz ze wszystkimi 

załącznikami, uzupełnieniami, wyjaśnieniami – załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Sprzęt w terminie .......... dni od daty zawarcia 

niniejszej umowy, na adres Wydziału Zarządzania UW: 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest również wniesienie Sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez 

Zamawiającego oraz uruchomienie urządzeń w sieci lokalnej Zamawiającego, a także 

przeniesienie konfiguracji z obecnie posiadanego przez Zamawiającego urządzenia na nową 

platformę zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

Załącznik nr 5 do SIWZ
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2. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie lub w inny 

nie budzący wątpliwości sposób, wskazując datę i godzinę dostawy. 

3. Odbiór Sprzętu zostanie potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron. 

 

§ 3. 

1. Łączna cena Sprzętu wynosi ..................................................... PLN (słownie: ……..................... 

.............................................................................................................................................) brutto, 

w tym kwota netto: ..................................................... PLN (słownie: …….................................... 

..........................................................................................................................) oraz podatek VAT 

wg stawki 23%, tj.: ..................................................... PLN (słownie: …….................................... 

..........................................................................................................................), z zastrzeżeniem 

pozostałych postanowień niniejszego paragrafu. 

2. Cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty, w tym związane z transportem, ubezpieczeniem na 

czas transportu, dokumentacją niezbędną do użytkowania rzeczy. 

3. Przy zakupie wybranych pozycji sprzętu komputerowego będącego przedmiotem dostawy – 

wskazanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

Zamawiający będzie ubiegał się o zastosowanie 0% stawki podatku VAT na podstawie art. 83 

ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t. j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 2174, z późn. zm., dalej: „ustawa o podatku od towarów i usług”), po 

przedstawieniu odpowiednich potwierdzeń od organu nadzorującego.  

4. Po zakończeniu dostawy Wykonawca wystawi odrębne faktury za sprzęt komputerowy, o 

którym mowa w ust. 3, oraz za pozostałe elementy dostawy. Faktury wraz z załączonym 

bezusterkowym protokołem odbioru Sprzętu podpisanym przez uprawionego przedstawiciela 

Zamawiającego Wykonawca dostarczy na adres Wydziału Zarządzania UW: 02-678 Warszawa, 

ul. Szturmowa 1/3.  

5. Należność wynikająca z faktury za sprzęt komputerowy, o którym mowa w ust. 3, będzie 

regulowana w kwocie netto (bez uwzględnienia podatku VAT). W przypadku nie 

przedstawienia Wykonawcy odpowiednich potwierdzeń uprawniających do zastosowania 

stawki podatku VAT 0% do dnia podpisania protokołu odbioru Sprzętu przez Zamawiającego, 

Wykonawca ma prawo wystawić fakturę ze stawką podatku VAT właściwą dla przedmiotu 

dostawy. Przedmiotową fakturę Wykonawca będzie zobowiązany skorygować do stawki VAT 

0% niezwłocznie po przedstawieniu przez Zamawiającego odpowiednich potwierdzeń.  

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 60 dni od otrzymania faktury, o której mowa w ust. 5, nie 

przedstawi Wykonawcy odpowiednich potwierdzeń uprawniających do zastosowania stawki 
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VAT 0%, Wykonawca ma prawo wezwać Zamawiającego do wpłaty podatku VAT na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Dostarczenie 

przez Zamawiającego odpowiedniego potwierdzenia w terminie płatności wezwania unieważnia 

roszczenie Wykonawcy. W przypadku dostarczenia przez Zamawiającego odpowiedniego 

potwierdzenia po wpłacie podatku VAT na rachunek Wykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania zwrotu środków na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 

do 21 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego przedmiotowego potwierdzenia. 

7. Zapłata za dostarczony Sprzęt będzie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy 

nr: ……………………………………………………………………………………….......……., 

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

Za datę dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. W przypadku niedotrzymania przez którąkolwiek ze Stron umowy terminów płatności 

określonych w niniejszym paragrafie, drugiej Stronie przysługują ustawowe odsetki za zwłokę. 

9. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń. 

10. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia 

niniejszej umowy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada 

numer NIP wskazany w komparycji niniejszej umowy. 

11. Wykonawca potwierdza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy, na który Zamawiający 

ma dokonać płatności, jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu 

skarbowego. 

12. Wykonawca potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy na wystawionej do niniejszej umowy 

fakturze lub innym dokumencie, na który Zamawiający ma dokonać płatności, jest umieszczony 

i uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia niniejszej umowy w wykazie, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „Wykaz”). 

13. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu 

jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. 

Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości 

poniesionej szkody. 

14. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia 
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rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania 

przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych. 

15. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w ust. 14, nie wywoła żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenia 

odsetek od zaległości lub kar umownych na rzecz Wykonawcy. 

16. Zamawiający przy dokonywaniu płatności może zastosować mechanizm podzielonej płatności, 

o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

 

§ 4. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wydanie wraz ze Sprzętem dokumentów dostarczonych przez producenta, w tym gwarancji 

i instrukcji użytkowania; 

2) uruchomienie urządzeń w sieci lokalnej Zamawiającego i przeniesienie konfiguracji z 

obecnie posiadanego przez Zamawiającego urządzenia na nową platformę zgodnie z 

zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy; 

3) wypełnienie i podpisanie w części przewidzianej dla Wykonawcy protokołu odbioru; 

4) niezwłoczne odebranie na swój koszt całości lub części Sprzętu, do którego Zamawiający 

zgłosił w protokole odbioru zastrzeżenia; 

5) udzielenie Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących Sprzętu. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udostępnienie w terminie wskazanym zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszej umowy, pomieszczeń 

dla dostarczenia Sprzętu oraz zapewnienie obecności przedstawicieli Zamawiającego dla 

wydania Sprzętu; 

2) odebranie kompletu dokumentów, w tym gwarancji i instrukcji użytkowania; 

3) dokonanie w terminie 3 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, odbioru w formie 

pisemnego protokołu poprzez: 

a) potwierdzenie przyjęcia Sprzętu, lub 

b) zgłoszenie zastrzeżeń i odmówienie przyjęcia Sprzętu; 

4) terminowa zapłata za Sprzęt. 

3. Zamawiający wskazuje P. ..................................................................................................., nr tel.: 

....................................................... jako osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją 

niniejszej umowy oraz kontakty i koordynację współpracy Zamawiającego z Wykonawcą. 

4. Wykonawca wskazuje P. ..................................................................................................., nr tel.: 

....................................................... jako osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją 

niniejszej umowy oraz kontakty i koordynację współpracy Wykonawcy z Zamawiającym. 
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§ 5. 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony Sprzęt jest objęty bezpłatną gwarancją i wsparciem 

technicznym przez okres: 

a) system zabezpieczenia sieci - IPS – …….. miesięcy 

b) system logowania, raportowania i korelacji - Analyzer – 12 miesięcy 

c) kontroler sieci bezprzewodowej∗ – …….. miesięcy 

d) punkty dostępowe sieci bezprzewodowej* – 24 miesiące 

– licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru Sprzętu przez Zamawiającego. 

2. Warunki gwarancji i wsparcia technicznego określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi na Sprzęt na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. 

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

 

§ 6. 

1. Odstąpienie od umowy jest dopuszczalne wyłącznie z przyczyn określonych w niniejszym 

paragrafie i wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy: 

1) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne; 

2) zwłoka w terminowym realizowaniu przedmiotu umowy przekracza 7 dni, licząc od terminu 

określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

3) Wykonawca składał fałszywe oświadczenia na przedkładanych Zamawiającemu 

oświadczeniach i dokumentach; 

4) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, stosownie do postanowień art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnionej na 

piśmie przyczyny odmawia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru Sprzętu. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

                                                           
∗ niepotrzebne skreślić (stosownie do konfiguracji Sprzętu przedstawionej w ofercie przetargowej Wykonawcy) 
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1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 1% kwoty brutto określonej w 

§ 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad/niesprawności Sprzętu zgłoszonych w okresie gwarancji lub 

rękojmi – w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy dzień zwłoki liczonej od upływu wyznaczonego terminu; 

3) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad/niesprawności Sprzętu zgłoszonych w 

okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od upływu terminu dla 

Sprzętu, dla którego warunki gwarancji i wsparcia technicznego określają czas reakcji w 

dniach; 

4) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad/niesprawności Sprzętu zgłoszonych w 

okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki liczonej od upływu terminu dla 

Sprzętu, dla którego warunki gwarancji i wsparcia technicznego określają czas reakcji w 

godzinach; 

5) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za nieterminowe odebranie przedmiotu umowy – w wysokości 1% kwoty brutto określonej w 

§ 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w 

wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji 

określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Kary należne Zamawiającemu zostaną wpłacone na jego rachunek w terminie 21 dni od 

pisemnego wezwania do ich uregulowania. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający 

może potrącić z należności Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

  

§ 8. 

1. Wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego jej 

wykonania w wysokości ................................................. PLN (słownie: ....................................... 

........................................................................................................................................................), 

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
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2. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może potrącać należne kary 

umowne. Część kar umownych nieznajdująca pokrycia w zabezpieczeniu będzie dochodzona na 

zasadach ogólnych. 

3. Zwrot niewykorzystanej części zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru Sprzętu. 

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy wniesionego 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, 

Zamawiający będzie je przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot 

niewykorzystanej części zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po 

pomniejszeniu o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§ 9. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków 

ochronnych, itp., odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń, technologii i 

materiałów potrzebnych przy realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 10. 

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

nieważności.  

2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty złożonej 

w przetargu, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

3. Dokumenty przetargowe – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami 

i modyfikacjami/zmianami – służą pomocniczo do interpretacji postanowień niniejszej umowy. 
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§ 11. 

1. W okresie od zawarcia niniejszej umowy do zakończenia okresu gwarancji i wsparcia 

technicznego Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia 

Zamawiającego o każdej zmianie swoich danych teleadresowych. 

2. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zobowiązania określonego w ust. 1, pisma 

wysłane na dotychczasowy adres, numer faksu lub adres e-mail uważa się za doręczone. 

Zamawiający ponadto wyśle pismo na adres Wykonawcy ujawniony w CEIDG lub KRS. 

 

§ 12. 

W przypadku sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, Strony będą dążyły do ich 

polubownego rozstrzygnięcia. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie nie dojdzie do skutku, spory 

rozstrzygać będzie  sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 14. 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy: 

1) Oferta przetargowa Wykonawcy 

2) Opis przedmiotu zamówienia 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 


