Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY
Umowa Sprzedaży
Nr ................................................
W

dniu

.........-.........-2019

r.

w

Warszawie,

w

wyniku

przetargu

nieograniczonego

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 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:
................................................................................................................................................................
a
................................................................................................................................................................
z siedzibą w .........................................................................................................................................,
posiadającym NIP ........................................................., REGON .......................................................,
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
..........................................................................................................................
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność sprzętu i akcesoriów
komputerowych, zwanych dalej „rzeczami”, szczegółowo określonych w ofercie przetargowej
Wykonawcy, stanowiącej – wraz ze wszystkimi załącznikami, uzupełnieniami, wyjaśnieniami –
załącznik do niniejszej umowy, oraz wydać je, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
umówioną cenę i rzeczy odebrać.
2. Wykonawca dostarczy rzeczy Zamawiającemu na adres Wydziału Zarządzania UW: 02-678
Warszawa, ul. Szturmowa 1/3. Obowiązkiem Wykonawcy jest również wniesienie rzeczy do
pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego i wydanie Zamawiającemu dokumentów
dostarczonych przez producenta, w tym gwarancji i instrukcji użytkowania.
3. W miejscu dostawy nastąpi odbiór ilościowo – jakościowy rzeczy polegający na sprawdzeniu
ilościowym elementów dostawy oraz stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych.
4. Odbioru rzeczy dokonają osoby legitymujące się imiennym upoważnieniem wystawionym
przez Zamawiającego. Odbiór rzeczy zostanie potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym
przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
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5. Przez zakończenie dostawy rozumie się odbiór ilościowo – jakościowy całości asortymentu bez
zastrzeżeń.
6. Koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu ponosi Wykonawca,
a Zamawiający na swój koszt zapewni odbiór rzeczy.

§ 2.
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć rzeczy w terminie .......... dni od daty zawarcia
niniejszej umowy, zgodnie z ofertą złożoną w przetargu nieograniczonym poprzedzającym
zawarcie niniejszej umowy.
2. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie lub w inny
nie budzący wątpliwości sposób, wskazując datę i godzinę dostawy.

§ 3.
1. Łączna cena rzeczy 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,
dokumentacją niezbędną do użytkowania rzeczy.
3. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest sprzęt komputerowy, w odniesieniu do którego
mają zastosowanie zasady określone w art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące
stosowania odwrotnego obciążenia, rozliczenia odbywać się będą zgodnie z ww. artykułem
ustawy. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca wystawi fakturę bez podatku VAT i oznaczy fakturę adnotacją „odwrotne
obciążenie”.
4. 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 o podatku od towarów i usług, po przedstawieniu odpowiednich
potwierdzeń od organu nadzorującego.
5. Po zakończeniu dostawy Wykonawca wystawi odrębne faktury za sprzęt komputerowy, o
którym mowa w ust. 4, oraz za pozostałe rzeczy będące przedmiotem dostawy. Faktury wraz z
Przetarg nieograniczony nr 26/5/2019

33

załączonym bezusterkowym protokołem odbioru rzeczy podpisanym przez uprawionego
przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca dostarczy na adres Wydziału Zarządzania UW:
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3.
6. Należność wynikająca z faktury za sprzęt komputerowy, o którym mowa w ust. 4, 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 rzeczy 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.
7. Jeżeli Zamawiający w terminie 60 dni od otrzymania faktury, o której mowa w ust. 6, nie
przedstawi Wykonawcy odpowiednich potwierdzeń uprawniających do zastosowania stawki
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.
8. Zapłata za dostarczone rzeczy 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.
9. W przypadku niedotrzymania przez którąkolwiek ze Stron umowy terminów płatności
określonych w niniejszym paragrafie, drugiej Stronie przysługują ustawowe odsetki za zwłokę.
10. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.

§ 4.
1. Na dostarczone rzeczy Wykonawca udziela Zamawiającemu ……... miesięcy gwarancji
i rękojmi, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na rzeczy objęte przez producenta okresem gwarancji dłuższym niż określony w ust. 1,
obowiązuje okres gwarancji przewidziany przez producenta.
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3. 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.
4. Wykonawca

zobowiązany

jest

przystąpić

do

naprawy

niezwłocznie

po

zgłoszeniu

wady/niesprawności rzeczy przez Zamawiającego i zakończyć ją nie później niż w ciągu 30 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego.
5. W przypadku nie wykonania naprawy w terminie 30 dni od zgłoszenia wady/niesprawności
rzeczy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany rzeczy na nową, wolną
od wad, w terminie dwóch tygodni od zaistnienia okoliczności powodujących tę wymianę. Na
taką rzecz okres gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od dnia jej odebrania przez
Zamawiającego.
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 5.
1. W przypadku przekroczenia terminu dostarczenia rzeczy, określonego w § 2 niniejszej umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4 % kwoty brutto, o której
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej
następuje poprzez potrącenie stosownej sumy z wierzytelności.
2. W przypadku, gdy opóźnienie dostarczenia rzeczy przekroczy 7 dni, Zamawiający może
odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu oraz żądać od Wykonawcy zapłaty
kary umownej, o której mowa w ust. 4. Powiadomienie o odstąpieniu od umowy Zamawiający
przekaże Wykonawcy na piśmie.
3. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 4 ust. 4-5 niniejszej umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto, o której
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu
przysługuje kara umowna w wysokości 50% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.
5. Zastrzeżenie w niniejszej umowie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

§ 6.
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.
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§ 7.
1. Wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego jej
wykonania w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj.
..................................................... PLN (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 podpisania bez
zastrzeżeń protokołu odbioru rzeczy.
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.

§ 8.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Informację o odstąpieniu
od umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie.
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§ 9.
1. W okresie od zawarcia niniejszej umowy do zakończenia gwarancji na dostarczone rzeczy
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o każdej
zmianie swoich danych teleadresowych.
2. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania określonego w ust. 1, korespondencję wysłaną na
dotychczasowy adres uważa się za doręczoną.

§ 10.
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.

§ 11.
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. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§ 12.
1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.
2. Dokumenty przetargowe – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami
i modyfikacjami/zmianami – służą pomocniczo do interpretacji postanowień niniejszej umowy.
Załącznik do umowy: Oferta przetargowa Wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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