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Wzór umowy - część 2 

Umowa  nr …………………….. 

zawarta w dniu ............................. r. w  Warszawie w wyniku przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   

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: .....................................................ul........................................................................ 

prowadzącym działalność na podstawie wpisu do ....................................................................... 

NIP....................................REGON.......................................zwanym w dalszej części umowy 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

1. ..........................................................................................................................................; 

2. ..........................................................................................................................................; 

o następującej treści: 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność sprzętu komputerowego, 

akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania, zwanego dalej „Sprzętem”, zgodnie z 

warunkami i wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą 

Wykonawcy z dnia ………..………… złożoną do postępowania numer  26/1/2017 stanowiącymi 

załącznik do niniejszej umowy, oraz wydać je, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić umówioną 

cenę i Sprzęt odebrać. 

2. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. 

3. Wykonawca dostarczy sprzęt Zamawiającemu na adres Wydziału Zarządzania UW: 02-678 

Warszawa, ul. Szturmowa 1/3. Obowiązkiem Wykonawcy jest również wniesienie sprzętu do 

pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 

4. W miejscu dostawy nastąpi odbiór ilościowo-jakościowy sprzętu polegający na sprawdzeniu 

ilościowym elementów dostawy oraz stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych. Odbiór 

zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

stron. 

5. Przez zakończenie dostawy rozumie się odbiór ilościowo-jakościowy całości Sprzętu bez 

zastrzeżeń. 

6. Odbioru Sprzętu dokonają osoby legitymujące się imiennym upoważnieniem wystawionym przez 

Zamawiającego. 
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7. Koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu ponosi Wykonawca 

a Zamawiający na swój koszt zapewni odbiór Sprzętu. 

§ 2 

1. Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć sprzęt w terminie: …………. dni od zawarcia umowy.  

2. Asortyment określony w przedmiocie zamówienia w pozycjach 1-4, 10, 11, 17-22 zostanie 

dostarczony Zamawiającemu po przekazaniu przez Zamawiającego stosownego zamówienia, 

potwierdzonego przez organ nadzorujący  Zamawiającego, uprawniającego do dostawy sprzętu 

komputerowego ze stawką podatku VAT  0 %. Podstawa prawna dla zastosowania stawki podatku 

VAT 0 % na dostawy sprzętu komputerowego: art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a) w związku z art. 83 ust. 14 

pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535, z późn. 

zm.). Podjęcie przez Zamawiającego  działań zmierzających do uzyskania przedmiotowego 

zamówienia od organu nadzorującego nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy. 

3. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę  zamówienia o którym mowa w ust. 2, później niż 7 

dnia przed upływem terminu określonego w ust. 1, termin dostawy sprzętu wynosi 7 dni od daty 

otrzymania przez sprzedawcę tego zamówienia. 

4. Datą otrzymania przez Wykonawcę zamówienia jest data przesłania go przez Zamawiającego  

faksem na numer ……………………………………. . Oryginał zamówienia Zamawiający  przekaże 

Wykonawcy w dniu dostawy, przy odbiorze sprzętu. 

5. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie lub inny 

niebudzący wątpliwości sposób. 

§ 3 

1. Z tytułu sprzedaży Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę: ................................. zł brutto, słownie: 

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

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

2. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy cenę za dostarczony sprzęt na podstawie faktury VAT, 

wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru, przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

w fakturze, w terminie 21 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

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

niniejszej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać poręczeń. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt Zamawiającemu wraz z gwarancją jakości. 

2. Na dostarczony Sprzęt  Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru.  

3. Na sprzęt objęty przez producenta okresem dłuższej gwarancji, niż określony w ust. 2 obowiązuje 

okres gwarancji przewidziany przez producenta. 

4. W przypadku dokonania naprawy poprzez wymianę elementów, w sprzęcie powinny zostać 

zainstalowane fabrycznie nowe identyczne elementy lub za zgodą Zamawiającego, fabrycznie 

nowe elementy o nie gorszych parametrach. 

5. W przypadku napraw gwarancyjnych Wykonawca obowiązany jest odebrać i dostarczyć po 

naprawie sprzęt z siedziby Zamawiającego na własny koszt. 

6. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady. 
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§ 5 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy: 

1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu Wykonawca zapłaci karę 

w wysokości 0,2 % ceny za każdy dzień. 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność kara zostaje ustanowiona w wysokości 10 % ceny. 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, kara zostaje ustanowiona w wysokości 10 % 

ceny. 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub naprawie gwarancyjnej kara 

zostaje ustanowiona w wysokości 0,2 % ceny za każdy dzień licząc od dnia następnego po 

upływie terminu określonego przez Zamawiającego  na usunięcie wad. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego 

o zapłatę odsetek ustawowych. Zamawiający wypłaci należne odsetki ustawowe na wezwanie 

Wykonawcy. 

                                                                           § 6 

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

wykonania w wysokości …………………………………………………………..…………………………………..zł 

/słownie:………………………………………………………………………………………………………………./ służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

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 dostawy 

sprzętu i podpisania protokołu odbioru. 

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 należnego wykonania umowy w pieniądzu, Zamawiający 

będzie je przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot niewykorzystanej 

części zabezpieczenia 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. 

§ 7 

1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty złożonej w przetargu, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

 

§ 8 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron 

Załącznik do umowy:  

3. Oferta przetargowa Wykonawcy 

4. Kwestionariusz cenowy 

 

WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


