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Projekt Umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Umowa sprzedaży sprzętu komputerowego (komputerów przenośnych)  nr .......................... 

zawarta w dniu ............................. r. w Warszawie pomiędzy 

Uniwersytetem Warszawskim  
z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28  
posiadającym NIP 525-00-11-266, REGON 000001258,  
zwanym dalej „Zamawiającym i/lub Kupuj ącym”,  
reprezentowanym przez: Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr 
hab. Alojzego Z. Nowaka  

a  

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

z siedzibą w: .....................................................ul........................................................  

prowadzącym działalność́ na podstawie wpisu do ................................................. 

NIP....................................REGON....................................... 

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedawcą” 

 reprezentowanym przez: ………………………………........................................ 

 
w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego nr 26/4/2018 przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2017. poz. 1579 ze zmianami), została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż, dostarczenie i wydanie komputerów przenośnych, 
zwanego dalej „Sprzętem”, określonym w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik 
nr 1 do niniejszej Umowy ( Załącznik nr 7 do SIWZ).  

 
2. Kupujący dopuszcza możliwość zmiany Sprzętu na równoważny lub o lepszych 

parametrach, ale każda taka zmiana wymaga wcześniejszej pisemnej akceptacji 
Kupującego.  

 
3.  Przedmiot zamówienia obejmuje:  
 

a. Dostawę̨ Sprzętu, tj. Komputerów przenośnych będących przedmiotem zamówienia. 
b. Sprzedaż Sprzętu 
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c. Przeprowadzenie procedur odbiorowych zgodnie z wymaganiami Kupującego; 
d. Udzielenie informacji pracownikom Kupującego odnośnie dostarczanego Sprzętu;  
e. Udzielenie Kupującemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia oraz 

obsługę serwisową w okresie gwarancji. 
f. Wykonanie innych czynności, bez których nie można należycie wykonać przedmiotu 

zamówienia. 
 

4. Sprzedający zobowiązuje się wykonać z zachowaniem należytej staranności wszelkie 
niezbędne czynności dla sprzedaży i dostarczenia przedmiotu umowy określonego w § 1 
ust. 3 niniejszej umowy, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego 
działalności. 
 

5. Sprzedający ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u 
Kupującego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji 
niniejszej umowy. 

 
6. Sprzedający będzie odpowiedzialny wobec Kupującego za wykonanie Umowy zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami, a w szczególności z ustawą Prawo 
zamówień publicznych, kodeksem cywilnym oraz zgodnie z warunkami niniejszej Umowy 
i innymi przepisami w tym zakresie. 

 

§ 2 Warunki wykonania przedmiotu zmówienia/obowiązki Sprzedającego 

1. Sprzedający oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosowną bazą do sprzedaży/dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy. 
 

2. Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości 
świadczonych dostaw oraz dotrzyma umówionego terminu przy zachowaniu należytej 
staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności. 

 
3. Sprzedający jest zobowiązany do dostawy Sprzętu o parametrach funkcjonalnych i 

jakościowych określonych w Specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 7 do 
SIWZ, do miejsca dostarczenia wskazanego przez Kupującego - na adres Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ul. Szturmowa 1/3, Warszawa, do pomieszczeń 
wskazanych przez Kupującego i wydać osobą osobom wskazanym przez Kupującego. 

 
4. Do obowiązków Sprzedającego należy: 

a. wydanie dokumentów dostarczonych przez producenta, w tym gwarancji i instrukcji 
użytkowania. 

b. dla każdego dostarczonego Sprzętu wypełnienie i podpisanie protokołu odbioru  wg. 
wzoru stanowiącego Załącznik nr  2 do Umowy 

c. przekazanie kopii (skanów) protokołów odbioru oraz kopii (skanów) faktur na adres 
elektroniczny Kupującego  

d. odebranie na swój koszt w ciągu 7 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, Sprzętu 
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do którego Kupujący zgłosił w protokole odbioru zastrzeżenia. 
e. udzielenie Kupującemu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących dostarczanego 

Sprzętu; 
f. powiadomienie Kupującego o zakończeniu wykonania niniejszej Umowy na adres 

elektroniczny 
 

5. Sprzedający oświadcza, iż zaoferowany Sprzęt odpowiada wymaganiom Kupującego 
wskazanym w postanowieniach Specyfikacji technicznej ( tj. Załączniku nr 7 do SIWZ) . 
 

6. Przedmiot zamówienia, zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy 
(tj. nieregenerowane, nieodnawialne, nienaprawiane, niefabrykowane, nieużywane  
wcześniej), kompletny i wolny od wad, korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem nie 
narusza prawa, w tym praw osób trzecich. 

 
7. Zaoferowany sprzęt musi posiadać stosowne gwarancje, instrukcje i certyfikaty CE. 
 
8. Sprzedający zapewnia, że oferowany sprzęt pochodzi z legalnego źródła i będzie 

przeznaczony do użytkowania w Unii Europejskiej. W przypadku niedopełnienia tego 
wymogu, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu Sprzętu, a Sprzedawcy nie 
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

 
9. Koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu sprzętu ponosi 

Sprzedający.  
 
10. Sprzedający zobowiązuje się̨ przenieść na Kupującego własność sprzętu zgodnie z 

warunkami i wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

(SIWZ) i ofertą Wykonawcy z dnia ....................... złożone do postępowania numer 
26/4/2018 stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszej umowy, a Kupujący zobowiązuje się̨ 
odebrać dostarczony prawidłowo przedmiot zamówienia i zapłacić umówioną cenę̨. 

 
11. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Sprzedającego siłami własnymi/ siłami 

własnymi i przy pomocy podwykonawców.1  Zlecenie wykonania części przedmiotu 
umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązania Sprzedającego względem 
Kupującego za należyte wykonanie tej części. Sprzedający jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jak za 
działania, uchybienia i zaniedbania własne.2 
 

 

§ 3 Obowiązki Kupuj ącego 

Do obowiązków Kupującego należy:  

a. Odebranie kompletu dokumentów, w tym gwarancji i instrukcji użytkowania od 

                                                        
1 W zależności od oferty uznanej za najkorzystniejszą 
2 W zależności od oferty uznanej za najkorzystniejszą 
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Sprzedającego;  
b. Dokonanie w terminie 3 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, odbioru w formie 

pisemnego protokołu odbioru wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej 
umowy poprzez: 

i. potwierdzenie przyjęcia Sprzętu; lub 
ii. zgłoszenie zastrzeżeń i odmówienie przyjęcia Sprzętu; 

c. Terminowa zapłata za Sprzęt. 
 

§ 4 Termin wykonania 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać Sprzęt  Kupującemu do dnia: …………… 
 

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt do miejsca przeznaczenia wskazanego 
przez Kupującego i wydać osobą wskazanym przez Kupującego. 

 

§ 5 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę zawierającą podatek VAT określoną w Formularzu 
Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, w łącznej wysokości: 
 

 ………………… PLN (słownie ……………………………………………………………)  
 

w tym cena netto ……………… PLN (słownie ……………………………………………  
 

…………………………) oraz należny podatek VAT w wysokości wynikającej z  
 

przepisów obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego  …………………  
 

PLN (słownie ………………………………………………………) 
 

2. Cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty, w tym związane z transportem, ubezpieczeniem, 
dokumentacją niezbędną do użytkowania Sprzętu. 

 
3. Wynagrodzenie jest ustalone na okres obowiązywania niniejszej Umowy i nie podlega 

zwiększeniu. 
 
4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy w odniesieniu, do 

którego mają zastosowanie przepisy określone w ar. 17 ustawy o podatku od towarów i 
usług odnoszące się do stosowania odwrotnego obciążenia, rozliczenie odbywać się będzie 
zgodnie z ww. artykułem ustawy. 

 
5. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu 

Umowy Sprzedawca wystawi fakturę bez podatku VAT i oznaczy 
fakturę adnotacją „odwrotne obciążenie”.  

 
6. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług 

Sprzedawca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości 
podatkowych, które powstały w stosunku do UW na skutek błędnego opodatkowania VAT. 
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Powyższe dotyczy zarówno przypadku gdy UW odliczył podatek VAT, który nie powinien 
zostać odliczony za względu na jego błędne naliczenie przez Sprzedawcę, jak również 
przypadku, w którym UW na skutek błędu Sprzedającego rozliczył za Sprzedawcę podatek 
należny. 

 
7. Należności Sprzedawcy będą regulowane przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, 

wskazany w fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Sprzedawcę faktur. 
 
8. Dla każdego dostarczanego Sprzętu Sprzedawca wystawi fakturę zawierającą numer 

umowy z załączonym bezusterkowym protokołem odbioru podpisanym przez 
przedstawiciela Kupującego. 

 
9. Dla każdego dostarczanego Sprzętu Sprzedawca dostarczy fakturę na adres wskazany przez 

Kupującego. 
 
10. Sprzedawca wystawi każdą fakturę w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Kupującego 

bezusterkowego protokołu odbioru. 
 
11. Kupujący zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 
 
12. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Sprzedającego dokonywana będzie w walucie polskiej. 
 
13. Kupujący jest płatnikiem VAT i posiada NIP 525-00-12-66 
 
14. Sprzedający jest płatnikiem VAT i posiada NIP ................................ lub nie jest płatnikiem 

VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
15. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Kupującego kwotą płatności. 
 
16. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie należności Sprzedającego wobec 

Kupującego związane z realizacją Umowy, w tym także zwrot wszelkich kosztów 
poniesionych przez Sprzedającego. 

 
17. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Sprzedający ma prawo wystąpić do Kupującego o 

zapłatę̨ odsetek ustawowych. Kupujący wypłaci należne odsetki ustawowe na wezwanie 
Sprzedającego.  

 
18. W przypadku zlecenia części prac Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

Sprzedający zobowiązany jest przedstawić Kupującemu wraz z Fakturą VAT oświadczenie 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszelkich zobowiązań 
wobec Podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z realizacji zakresu 
objętego przedmiotem niniejszej umowy, wraz z dowodem przelewu. 

 
19. W przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodują, że realizacja umowy w całości lub 

części nie dojdzie do skutku Sprzedający nie otrzyma wynagrodzenia za niezrealizowaną 
część. 



 6  
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/4/2018 

 

  

 
20. Sprzedawca bez pisemnej zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności na osobę 

trzecią oraz dokonywać potrąceń. 
  
21. W przypadku Sprzedającego nie zobowiązanego do uiszczenia na terytorium RP podatku 

od towarów i usług VAT, koszt należnego podatku pokrywa Kupujący do właściwego 
Urzędu Skarbowego. 

 

§ 6 Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Kupujący przystąpi do czynności odbioru przedmiotu zamówienia po pisemnym 
powiadomieniu go przez Sprzedawcę o gotowości do odbioru. Dokument zgłoszenia o 
gotowości do odbioru Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć do osoby wskazanej przez 
Kupującego na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru pod 
warunkiem, iż przedmiot umowy będzie wolny od wad. 

 
2. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony z udziałem upoważnionych 

przedstawicieli Stron umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu umowy 
z warunkami umowy, SIWZ i ofertą Wykonawcy oraz po stwierdzeniu kompletności 
dokumentów, które Sprzedający zobowiązany jest przekazać osobom upoważnionym ze 
strony Zamawiającego do odbioru. 

 
3. Za dzień odbioru przedmiotu umowy Strony uważać będą dzień faktycznej dostawy przez 

Sprzedającego i przekazanie Sprzętu Kupującemu.  
 
4. Kupujący zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru w przypadku, gdy 

przedmiot umowy będzie niekompletny, uszkodzony lub też nie będzie odpowiadał 
parametrom technicznym, określonym w SIWZ i Umowie. 

 
5. Podpisanie protokołu nie wyłącza praw Kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu 

nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu 
umowy przez Kupującego po dokonaniu odbioru. 

 
6. Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy oraz koordynacji procesu realizacji  

 

przedmiotu zamówienia ze strony Kupującego upoważniony jest ………………………… 
 
7. Ze strony Sprzedającego do występowania w czynnościach odbiorowych upoważniony  i 

reprezentowania Sprzedającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest: 
 

……………………………………. 
 

 

§ 7 Gwarancja, serwis 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w ust 1 § 5 niniejszej umowy Sprzedawca udziela 
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dla każdego dostarczonego Sprzętu Kupującemu nieodpłatnej (tj. wliczonej w cenę oferty) 
Gwarancji na okres 24 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń.  
 

2. Sprzedający wraz z dostawą przedmiotu niniejszej umowy, wyda Kupującemu dokument 
gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie obejmowała co najmniej 
następujące informacje: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w 
Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, 
uprawnienia przysługujące Kupującemu w razie stwierdzenia wady fizycznej, a także 
stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

 
3. Okres gwarancji udzielony przez Sprzedającego nie może być  krótszy niż gwarancja 

producenta. 
 
4. W przypadku wystąpienia awarii w okresie, o którym mowa w ust. 1, Kupujący 

zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. 
 
5. Sprzedający zapewni serwis gwarancyjny w miejscu wskazanym przez Kupującego. 

Warunki gwarancji muszą zezwalać na dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętu i 
dołączanie dodatkowych urządzeń. 

 
6. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub 

osoby na koszt Sprzedającego w miejscu dostarczenia Kupującego, a jeżeli jest to 
technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze 
świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Kupującego ponosi Sprzedający. 

 
7. Szczegółowe warunki dokonywania napraw gwarancyjnych: 

a. dokonywanie napraw sprzętu nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, tj. od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt państwowych, od momentu 
zgłoszenia wady, w godzinach 9 – 15; 

b. w przypadku, gdy naprawa sprzętu jest dłuższa niż 7 dni robocze, Sprzedający 
zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować sprzęt zastępczy na czas naprawy. 
Dostarczenie i zainstalowanie sprzętu zastępczego musi nastąpić nie później niż 
ósmego dnia po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego, czas realizacji naprawy 
od momentu zgłoszenia nie może potrwać dłużej niż 30 dni od zgłoszenia awarii 
przez Zamawiającego; 

c. w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego sprzętu potrwa dłużej niż 30 dni lub 
sprzęt był naprawiany 3 razy i wystąpi kolejna wada, Kupującemu przysługuje 
wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub uzgodniony, o co najmniej takich samych 
parametrach; 

d. w przypadku naprawy gwarancyjnej sprzętu, Sprzedawca winien zabezpieczyć 
dane osobowe znajdujące się na dyskach; 

e. okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 
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§ 8 Kary umowne  

 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą 

umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
 
2. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: 

a. za zwłokę w terminowym realizowaniu przedmiotu  umowy 
i. w wysokości 2% ceny netto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy dzień zwłoki; 
b. za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji 

i. w wysokości 0,5% ceny netto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy 
za każdy dzień zwłoki potwierdzony przez przedstawiciela Kupującego; 

c.   za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym za nienależyte wykonanie 
umowy Kupujący rozumie dostawę Sprzętu, który pozostaje w sprzeczności z 
zapisami Umowy, Specyfikacją Techniczną lub ofertą Wykonawcy, bądź zapisami 
SIWZ, albo też nie zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów, 
funkcjonalności i zakresów wynikających z SIWZ  wraz załącznikami i 
użytkowych przedmiotu umowy. 

 
d. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy – w wysokości 

20% ceny netto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy kary umowne: 
a. za nieodebranie przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % ceny netto określonej 

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 
b. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Kupującego – w wysokości 

10% ceny netto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji 
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

c. suma kar za zwłokę w odebraniu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 10% 
ceny netto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

4. Kary należne Kupującemu zostaną wpłacone na jego rachunek w terminie 30 dni od 
pisemnego wezwania do ich uregulowania. Należność z tytułu kar umownych Kupujący 
może potrącić z należności Sprzedawcy. 
 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku wykonania umowy. 
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§ 9 Odstąpienie od Umowy 

1. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod 
rygorem nieważności. 
 

2. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku gdy: 
a. wszczęto w stosunku do Sprzedawcy postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne; 
b. zwłoka w terminowym realizowaniu umowy przekracza 10 dni, licząc od daty 

określonej w ust 1 § 4 niniejszej umowy; 
c. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy stosownie do postanowień art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

3. Sprzedawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Kupujący bez uzasadnionej na 
piśmie przyczyny odmawia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 
 

4. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, oraz w art. 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w 
razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2 niniejszej umowy. 

 
5. Sprzedającemu nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Kupującego od 

umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Sprzedającego. 
 
6. Odstąpienie od niniejszej umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę 

kar umownych. 
 
 

 

§ 10 Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli : 
a. Wykonawca będzie opóźniał się w dochowaniu ustalonych umową terminów 

realizacji umowy o więcej niż 10 dni. 
b. Wykonawca z własnej winy przerwie realizację Umowy i nie podejmie jej 

realizacji przez okres kolejnych 3 dni. 

 

2. Oprócz przypadków wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy Strony są 
uprawnione  do rozwiązania umowy z ważnych powodów zgodnie z przepisami kodeksu 
cywilnego. 
 

3. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z 
Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek 
okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy. 
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 Termin „siła wyższa” oznacza w szczególności wydarzenia lub okoliczności: 

a. na które Strony, pomimo najwyższej staranności nie mają wpływu; 
b. przed którymi Strony nie mogłyby się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy, 
c. które, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby ich uniknąć. 

 

§ 11 Zmiana warunków Umowy 

1. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany niniejszej umowy, zgodnie z art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, w następujących 
przypadkach: 

a. zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na 
przyczyny leżące po stronie Kupującego oraz inne niezawinione przez Strony 
przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą  

b. wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta lub 
Sprzedającego; 

c. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego 
Sprzętu lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia 
wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez 
producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez 
Sprzedawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów; 

d. zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla 
Zamawiającego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji 
zamówienia przy pomocy podwykonawców. 

e. zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

f. ograniczenia zakresu usług Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, 
które spowodują, że realizacja Umowy lub jego części nie dojdzie do skutku, o 
ten zakres, który nie został wykonany i związanej z tym zmiany wysokości 
wynagrodzenia.  

 
2. Zmiany niedotyczące treści o charakterze informacyjnym, niezbędnych do sprawnej 

realizacji umowy np.: gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych 
adresowych, teleadresowych określonych w umowie, numerów telefonów, faksu, gdy 
zmianie ulegnie numer konta bankowego, etc. jednej ze Stron nastąpią poprzez przekazanie 
pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.  
 

3. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 
złożonej w przetargu, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego.  

 

§ 11 Przeniesienie praw i zobowiązań 

Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu 
niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności 
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Sprzedającemu nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności na osobę trzecią oraz 
dokonywanie poręczeń wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Kupującego. 
 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji, w tym poufnych i 
zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Kupującego chyba, że ujawnienie informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. 
Sprzedający oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową i służbową przez okres 
trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym, zarówno Sprzedający jak i 
zatrudniony przez niego personel, nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom 
trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy chyba, że uzyskają na 
to uprzednio pisemną zgodę Kupującego.  

 
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.). 

 
3.    Sądem właściwym dla wszystkich spraw spornych, które wynikną z realizacji niniejszej 

umowy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Kupującego. 
 
4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
5.    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 

§ 13 Załączniki do Umowy: 

1. Specyfikacja techniczna  

2. Wzór protokół odbioru  

3. SIWZ 

4. Oferta Sprzedawcy 

5. Wypis rejestru właściwego dla Sprzedawcy 

 

 

Kupuj ący                            Sprzedawca 
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Załącznik nr 2 do Umowy  
 

PROTOKÓŁ ODBIORU DO UMOWY ...................... 
 

SPRZEDAWCA ODBIORCA 
(przedstawiciel KUPUJĄCEGO) 

 
 

nazwa, adres 
 
 
 

 
 

nazwa jednostki 
adres właściwy dla dostawy 

 
 

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE 
Lp/ Nazwa / model Liczba Numer seryjny 
    
    
    
    
 
Dostawa odbyła się w dniu: __________ 
 
[   ] Odbiorca potwierdza, że przekazany sprzęt nie posiada uszkodzeń mechanicznych. 

Odbiorca nie zgłasza zastrzeżeń co do kompletności dostarczonego sprzętu. Niniejszy 
dokument jest podstawą dla Sprzedawcy do wystawienia faktury właściwej dla danej 
części zamówienia. 

 
[   ] Odbiorca nie przyjmuje dostawy sprzętu, zgłasza poniższe zastrzeżenia i wzywa 

Sprzedawcę do niezwłocznego usunięcia uchybień. Niniejszy dokument nie jest 
podstawą dla Sprzedawcy do wystawienia faktury. 

 
[   ] Odbiorca zgłasza poniższe zastrzeżenia i wzywa Sprzedawcę do niezwłocznego 

usunięcia uchybień. Niniejszy dokument nie jest podstawą dla Sprzedawcy do 
wystawienia faktury. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

Sprzedawca Odbiorca 
  

 
 
 
 

 


