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    Zamawiaj cy: 
    Uniwersytet Warszawski  
    Wydział Zarz dzania 
    ul. Szturmowa 1/3 
    02-678 Warszawa

Nr post powania: 26/9/2019 

OFERTA 
Wykonawca: 

nazwa pełna …..….…………………………………………………………………………………...

adres siedziby …...……………………………………………………………………………………

adres korespondencyjny ...…………………………………………………………………………… 

adres e-mail ………………………………………………………………………………………….. 

NIP ……………………….………………..… REGON……….……………………………………..

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 26/9/2019 na dostaw  serwerów  
i przeł czników sieciowych zgłaszamy nasz udział i składamy niniejsz  ofert . 

1. Oferujemy realizacj  zamówienia – sprzeda , dostarczenie i wydanie serwerów i 
przeł czników sieciowych, zgodnie z wymaganiami Zamawiaj cego okre lonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – za ł czn  cen  brutto:

............................................................. PLN 
słownie: ............................................................................................................................................... 

2. O wiadczamy, e powy sza cena została obliczona przy zastosowaniu stawki podatku VAT  
0%, zgodnie z o wiadczeniem zawartym w SIWZ, e Zamawiaj cy b dzie ubiegał si  o 
zastosowanie takiej stawki na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) w zwi zku z art. 83 ust. 14 
pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2174, z pó n. zm.). 

3. O wiadczamy, e powy sza cena uwzgl dnia wszelkie koszty zwi zane z prawidłowym  
i kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zwi zane z transportem, 
ubezpieczeniem, dokumentacj  niezb dn  do u ytkowania Sprz tu.  

Zał cznik nr 1a do SIWZ

(piecz  firmowa wykonawcy)
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4. Oferowany przez nas termin wykonania zamówienia wynosi .............. dni od daty zawarcia 
umowy. 

5. Oferowany przez nas okres gwarancji i wsparcia technicznego na przedmiot zamówienia, na 

warunkach okre lonych w SIWZ, wynosi ………. miesi cy od dnia podpisania bez zastrze e

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiaj cego. 

6. Przyjmujemy termin płatno ci wynosz cy 30 dni od daty dor czenia Zamawiaj cemu 
prawidłowo wystawionej faktury. 

7. O wiadczam, e wypełniłem obowi zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo rednio lub po rednio 
pozyskałem w celu ubiegania si  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
post powaniu2. 

8. O wiadczamy, e zapoznali my si  ze Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy adnych zastrze e  oraz uzyskali my wszelkie informacje konieczne do 
przygotowania oferty. 

9. O wiadczamy, e wzór umowy przedstawiony w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia został przez nas w cało ci zaakceptowany i zobowi zujemy si  – w przypadku 
wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiaj cego. 

10. W przypadku wyboru naszej oferty zobowi zujemy si  do wniesienia przed podpisaniem 
umowy zabezpieczenia nale ytego jej wykonania w wysoko ci 7% ceny oferty. 

11. O wiadczamy, e (odpowiednie zaznaczy ):  

   Wykonamy całe zamówienie siłami własnymi. 

   Nast puj ce cz ci zamówienia powierzymy nast puj cym podwykonawcom: 

L.p. Opis cz ci zamówienia, które 
Wykonawca zamierza powierzy

podwykonawcom 

Firma podwykonawcy3 Warto  (w PLN)  
lub procentowa cz

zamówienia, jaka zostanie 
powierzona podwykonawcy 

    

    

    

(w przypadku korzystania z podwykonawców nale y wypełni  powy sz  tabel )

W przypadku zatrudnienia podwykonawców, o wiadczamy e ponosimy całkowit
odpowiedzialno  za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców. 

                                                          
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
2 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni  bezpo rednio jego dotycz cych lub zachodzi 
wył czenie stosowania obowi zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tre ci o wiadczenia 
Wykonawca nie składa (usuni cie tre ci o wiadczenia np. przez jego wykre lenie) 
3 Zalecane jest podanie równie  adresów i numerów telefonów podwykonawców  
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12. O wiadczamy, e uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  przez okres 30 dni – bieg 
terminu rozpoczyna si  wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

13. O wiadczamy, e Wykonawca jest małym lub rednim przedsi biorstwem (odpowiednie zaznaczy ): 

      TAK      NIE 

14. Podajemy numer rachunku bankowego, na który nale y zwróci  wadium4: 

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

15. W zał czeniu składamy nast puj ce dokumenty (odpowiednie zaznaczy ): 

1) O wiadczenie dot. oferowanego sprz tu  TAK  NIE 

2) O wiadczenie dot. spełniania warunków  TAK  NIE 

3) O wiadczenie dot. przesłanek wykluczenia  TAK  NIE 

4) Dokument okre laj cy zasady reprezentacji  TAK  NIE 

5) Dowód wniesienia wadium          TAK  NIE 

6) Inne (nale y wymieni  poni ej):          TAK  NIE 

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

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

Niniejsz  ofert  składamy na ............ kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach. 

                                                          
4 Dotyczy wadium wniesionego w pieni dzu

Miejscowo  i data:

Imi  i nazwisko osoby uprawnionej do składania 
o wiadcze  woli w imieniu wykonawcy 

Podpis osoby uprawnionej do składania  
o wiadcze  woli w imieniu wykonawcy 
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O WIADCZENIE DOT. OFEROWANEGO SPRZ TU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/9/2019 na dostaw  serwerów  

i przeł czników sieciowych  

1. O wiadczamy, i  oferowany przez nas sprz t komputerowy spełnia wszystkie wymagane 

parametry zawarte w Zał czniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Opis 

przedmiotu zamówienia”. 

2. Przedstawiamy specyfikacj  techniczn  oferowanego sprz tu komputerowego: 

(nale y poda  nazw  oferowanego sprz tu (producent, model, typ) oraz szczegółow  konfiguracj  parametrów 

technicznych wraz z wymienionymi nazwami poszczególnych podzespołów/komponentów)

1) Serwer w technologii Blade – 4 szt.: …………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………….. 
2) Serwer pami ci masowej typu SAN – 1 szt.: …………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………….. 
3) Przeł cznik sieciowy FC – 2 szt.: …………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………….. 

(piecz  firmowa wykonawcy)

Zał cznik nr 1b do SIWZ

Miejscowo  i data:

Imi  i nazwisko osoby uprawnionej do składania 
o wiadcze  woli w imieniu wykonawcy 

Podpis osoby uprawnionej do składania 
o wiadcze  woli w imieniu wykonawcy 
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Zał cznik nr 2 do SIWZ

………...………………… 
piecz  firmowa Wykonawcy   

Zamawiaj cy:

Uniwersytet Warszawski 

Wydział Zarz dzania 

ul. Szturmowa 1/3 

02-678 Warszawa

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,  
w zale no ci od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imi , nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)

O wiadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówie  publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZ CE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU 

Na potrzeby post powania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przetarg nieograniczony nr 

26/9/2019 na dostaw  serwerów i przeł czników sieciowych”, prowadzonego przez Uniwersytet 

Warszawski Wydział Zarz dzania, o wiadczam, co nast puje:

INFORMACJA DOTYCZ CA WYKONAWCY:

O wiadczam, e spełniam warunki udziału w post powaniu okre lone przez Zamawiaj cego w pkt 

IV.2.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  

nr 26/9/2019, zgodnie z którym Wykonawca spełnia warunek dotycz cy zdolno ci technicznej lub 

zawodowej, je eli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a je eli okres 

prowadzenia działalno ci jest krótszy – w tym okresie, nale ycie wykonał co najmniej  

2 dostawy serwerów lub przeł czników sieciowych, ka da o warto ci minimum 400.000,00 PLN 

(czterysta tysi cy złotych) brutto. 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowo , data               podpis/y

(piecz  firmowa wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWI ZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

O wiadczam, e w celu wykazania spełniania warunków udziału w post powaniu, okre lonych przez 

Zamawiaj cego w pkt IV.2.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu 

nieograniczonego nr 26/9/2019, polegam na zasobach nast puj cego/ych podmiotu/ów: 

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

…………………………………………………………………………….……………………………, 

w nast puj cym zakresie:  

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

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

(wskaza  podmiot i okre li  odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowo , data               podpis/y 

O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI:

O wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach s  aktualne  

i zgodne z prawd  oraz zostały przedstawione z pełn wiadomo ci  konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiaj cego w bł d przy przedstawianiu informacji. 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowo , data               podpis/y
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Zał cznik nr 3 do SIWZ

   
Zamawiaj cy:

Uniwersytet Warszawski 

Wydział Zarz dzania 

ul. Szturmowa 1/3 

02-678 Warszawa

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,  
w zale no ci od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imi , nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)

O wiadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówie  publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZ CE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST POWANIA 

Na potrzeby post powania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przetarg nieograniczony nr 

26/9/2019 na dostaw  serwerów i przeł czników sieciowych”, prowadzonego przez Uniwersytet 

Warszawski Wydział Zarz dzania, o wiadczam, co nast puje:

O WIADCZENIA DOTYCZ CE WYKONAWCY:

1. O wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 

ustawy Pzp. 

2. O wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i  

pkt 8 ustawy Pzp. 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowo , data               podpis/y

(piecz  firmowa wykonawcy)
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O wiadczam, e zachodz  w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post powania na podstawie 

art. ……… ust. ………  pkt ……… ustawy Pzp (poda  maj c  zastosowanie podstaw  wykluczenia 

spo ród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp).

Jednocze nie o wiadczam, e w zwi zku z ww. okoliczno ci , na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podj łem nast puj ce rodki naprawcze: 

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

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

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

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

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowo , data               podpis/y

O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI

WYKONAWCA: 

O wiadczam, e nast puj cy/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuj  si  w niniejszym 

post powaniu, tj.:  

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

………………………………………………………………………………………………… 
(poda  pełn  nazw /firm , adres, a tak e w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/j  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia.

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowo , data               podpis/y

O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODWYKONAWCY NIEB D CEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI  WYKONAWCA: 

O wiadczam, e nast puj cy/e podmiot/y, b d cy/e podwykonawc /ami: 

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

………………………………………………………………………………………………… 
(poda  pełn  nazw /firm , adres, a tak e w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/j  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia.

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowo , data               podpis/y
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O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI: 

O wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach s  aktualne  

i zgodne z prawd  oraz zostały przedstawione z pełn wiadomo ci  konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiaj cego w bł d przy przedstawianiu informacji. 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowo , data               podpis/y
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Zał cznik nr 4 do SIWZ
   

O wiadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówie  publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

O PRZYNALE NO CI LUB BRAKU PRZYNALE NO CI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby post powania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przetarg nieograniczony nr 

26/9/2019 na dostaw  serwerów i przeł czników sieciowych”, prowadzonego przez Uniwersytet 

Warszawski Wydział Zarz dzania, po zapoznaniu si  z informacj , o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp, zamieszczon  na stronie internetowej Zamawiaj cego, o wiadczam, i  Wykonawca, 

którego reprezentuj :  

(odpowiednie zaznaczy /wypełni )

nie nale y do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Pzp 

nale y do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład której 

wchodz  ni ej wymienione podmioty: 

(poda  nazwy i adresy firm) 

1) ……………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowo , data               podpis/y

O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI:

O wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szym o wiadczeniu s  aktualne  

i zgodne z prawd  oraz zostały przedstawione z pełn wiadomo ci  konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiaj cego w bł d przy przedstawianiu informacji. 

……………………………………………  ……………………………… 
 miejscowo , data               podpis/y

(piecz  firmowa wykonawcy)
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WZÓR UMOWY  

UMOWA SPRZEDA Y  

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

W dniu .........-.........-2019 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 zamówie  publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z pó n. zm.), pomi dzy:  

Uniwersytetem Warszawskim z siedzib  w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmie cie 26/28, 

posiadaj cym NIP 525-00-11-266, REGON 000001258, zwanym dalej „Zamawiaj cym”, 

reprezentowanym przez: 

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

a 

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

z siedzib  w ........................................................................................................................................., 

posiadaj cym NIP ........................................................., REGON ......................................................., 

zwanym dalej „Wykonawc ”, reprezentowanym przez: 

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

została zawarta umowa nast puj cej tre ci: 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest sprzeda , dostarczenie i wydanie serwerów i przeł czników sieciowych, 

zwanych dalej ł cznie Sprz tem, szczegółowo okre lonych w ofercie przetargowej Wykonawcy, 

stanowi cej – wraz ze wszystkimi zał cznikami, uzupełnieniami, wyja nieniami – zał cznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  Sprz t w terminie .......... dni od daty zawarcia 

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

Obowi zkiem Wykonawcy jest równie  wniesienie Sprz tu do pomieszcze  wskazanych przez 

Zamawiaj cego oraz podł czenie i uruchomienie urz dze , dla których postawiono taki wymóg 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiaj cego na pi mie lub w inny 

nie budz cy w tpliwo ci sposób, wskazuj c dat  i godzin  dostawy. 

Zał cznik nr 5 do SIWZ
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3. Odbiór Sprz tu zostanie potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym przez upowa nionych 

przedstawicieli Stron. 

§ 3. 

1. Ł czna cena Sprz tu wynosi ..................................................... PLN (słownie: ……..................... 

..............................................................................................................................................) brutto 

– przy zastosowaniu stawki podatku VAT 0 %, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) w zwi zku z 

art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 2174, z pó n. zm.). 

2. Cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty, w tym zwi zane z transportem, ubezpieczeniem, 

dokumentacj  niezb dn  do u ytkowania Sprz tu. 

3. W przypadku, gdy przedmiotem sprzeda y jest sprz t komputerowy, w odniesieniu do którego 

maj  zastosowanie zasady okre lone w art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług dotycz ce 

stosowania odwrotnego obci enia, rozliczenia odbywa  si  b d  zgodnie z ww. artykułem 

ustawy. 

4. W przypadku wyst pienia okoliczno ci, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wystawi faktur

bez podatku VAT i oznaczy faktur  adnotacj  „odwrotne obci enie”. 

5. Zamawiaj cy b dzie si  ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT po 

przedstawieniu odpowiednich potwierdze  zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o 

podatku od towarów i usług, w zwi zku z czym nale no  za faktur  b dzie regulowana w 

kwocie netto (bez uwzgl dnienia podatku VAT). 

6. W przypadku nie przedstawienia Wykonawcy odpowiednich potwierdze  uprawniaj cych do 

zastosowania stawki podatku VAT 0% do dnia podpisania protokołu odbioru Sprz tu przez 

Zamawiaj cego, Wykonawca ma prawo wystawi  faktur  ze stawk  podatku VAT wła ciw  dla 

przedmiotu dostawy. Przedmiotow  faktur  Wykonawca b dzie zobowi zany skorygowa  do 

stawki VAT 0% niezwłocznie po przedstawieniu przez Zamawiaj cego odpowiednich 

potwierdze .  

7. Je eli Zamawiaj cy w terminie 60 dni od otrzymania faktury nie przedstawi Wykonawcy 

odpowiednich potwierdze  uprawniaj cych do zastosowania stawki VAT 0%, Wykonawca ma 

prawo wezwa  Zamawiaj cego do wpłaty podatku VAT na rachunek bankowy Wykonawcy w 

terminie 21 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Dostarczenie przez Zamawiaj cego 

odpowiedniego potwierdzenia w terminie płatno ci wezwania uniewa nia roszczenie 

Wykonawcy. W przypadku dostarczenia przez Zamawiaj cego odpowiedniego potwierdzenia 

po wpłacie podatku VAT na rachunek Wykonawcy, Wykonawca jest zobowi zany do 
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dokonania zwrotu rodków na rachunek bankowy Zamawiaj cego w terminie do 21 dni od daty 

dostarczenia przez Zamawiaj cego przedmiotowego potwierdzenia. 

8. Po zako czeniu dostawy Wykonawca wystawi faktur  zawieraj c  numer niniejszej umowy z 

zał czonym bezusterkowym protokołem odbioru Sprz tu podpisanym przez uprawionego 

przedstawiciela Zamawiaj cego i dostarczy na adres Wydziału Zarz dzania UW: 02-678 

Warszawa, ul. Szturmowa 1/3. 

9. Zapłata za dostarczony Sprz t b dzie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy 

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

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

Za dat  dokonania płatno ci Strony uznaj  dat  obci enia rachunku bankowego Zamawiaj cego. 

10. W przypadku niedotrzymania przez któr kolwiek ze Stron umowy terminów płatno ci 

okre lonych w niniejszym paragrafie, drugiej Stronie przysługuj  ustawowe odsetki za zwłok . 

11. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiaj cego nie mo e przenie  wierzytelno ci 

wynikaj cych z niniejszej umowy na osob  trzeci  oraz dokonywa  potr ce . 

§ 4. 

1. Do obowi zków Wykonawcy nale y: 

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

i instrukcji u ytkowania; 

2) wypełnienie i podpisanie w cz ci przewidzianej dla Wykonawcy protokołu odbioru; 

3) niezwłoczne odebranie na swój koszt cało ci lub cz ci Sprz tu, do którego Zamawiaj cy 

zgłosił w protokole odbioru zastrze enia; 

4) udzielenie Zamawiaj cemu wszelkich informacji i wyja nie  dotycz cych Sprz tu. 

2. Do obowi zków Zamawiaj cego nale y: 

1) udost pnienie w terminie wskazanym zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszej umowy, pomieszcze

dla dostarczenia Sprz tu oraz zapewnienie obecno ci przedstawicieli Zamawiaj cego dla 

wydania Sprz tu; 

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

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

pisemnego protokołu poprzez: 

a) potwierdzenie przyj cia Sprz tu, lub 

b) zgłoszenie zastrze e  i odmówienie przyj cia Sprz tu; 

4) terminowa zapłata za Sprz t. 
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§ 5. 

1. Wykonawca o wiadcza, e dostarczony Sprz t jest obj ty ………  miesi czn  bezpłatn

gwarancj  i wsparciem technicznym, licz c od dnia podpisania bez zastrze e  protokołu 

odbioru Sprz tu przez Zamawiaj cego. 

2. Warunki gwarancji i wsparcia technicznego okre la zał cznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca udziela r kojmi na Sprz t na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. 

Zamawiaj cy mo e wykonywa  uprawnienia z tytułu r kojmi za wady niezale nie od 

uprawnie  wynikaj cych z gwarancji. 

§ 6. 

1. Odst pienie od umowy jest dopuszczalne wył cznie z przyczyn okre lonych w niniejszym 

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

niewa no ci. 

2. Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy w przypadku gdy: 

1) wszcz to w stosunku do Wykonawcy post powanie likwidacyjne lub egzekucyjne; 

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

okre lonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

3) Wykonawca składał fałszywe o wiadczenia na przedkładanych Zamawiaj cemu 

o wiadczeniach i dokumentach; 

4) zaistniała istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e wykonanie umowy nie le y w interesie 

publicznym, czego nie mo na było przewidzie  w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy mo e zagrozi  istotnemu interesowi bezpiecze stwa pa stwa lub 

bezpiecze stwu publicznemu, stosownie do postanowie  art. 145 ustawy Prawo zamówie

publicznych. 

3. Wykonawca mo e odst pi  od umowy w przypadku, gdy Zamawiaj cy bez uzasadnionej na 

pi mie przyczyny odmawia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru Sprz tu. 

§ 7. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiaj cemu kary umowne: 

1) za zwłok  w realizacji przedmiotu umowy – w wysoko ci 1% kwoty okre lonej w § 3 

ust. 1 niniejszej umowy za ka dy dzie  zwłoki; 

2) za zwłok  w usuni ciu wad/niesprawno ci Sprz tu zgłoszonych w okresie gwarancji lub 

r kojmi – w wysoko ci 0,5% kwoty okre lonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za ka dy 

dzie  zwłoki liczonej od upływu wyznaczonego terminu; 
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3) za zwłok  w przyst pieniu do usuwania wad/niesprawno ci Sprz tu zgłoszonych w 

okresie gwarancji lub r kojmi – w wysoko ci 0,5% kwoty okre lonej w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy za ka dy rozpocz ty dzie  zwłoki liczonej od upływu terminu dla 

Sprz tu, dla którego warunki gwarancji i wsparcia technicznego okre laj  czas reakcji w 

dniach; 

4) za zwłok  w przyst pieniu do usuwania wad/niesprawno ci Sprz tu zgłoszonych w 

okresie gwarancji lub r kojmi – w wysoko ci 0,5% kwoty okre lonej w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy za ka d  rozpocz t  godzin  zwłoki liczonej od upływu terminu dla 

Sprz tu, dla którego warunki gwarancji i wsparcia technicznego okre laj  czas reakcji w 

godzinach; 

5) za rozwi zanie lub odst pienie od umowy z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy – 

w wysoko ci 20% kwoty okre lonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiaj cy zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za nieterminowe odebranie przedmiotu umowy – w wysoko ci 0,5% kwoty okre lonej w § 3 

ust. 1 niniejszej umowy za ka dy dzie  zwłoki; 

2) za rozwi zanie lub odst pienie od umowy z przyczyn le cych po stronie Zamawiaj cego – w 

wysoko ci 20% kwoty okre lonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z wyj tkiem sytuacji 

okre lonej w art. 145 ustawy Prawo zamówie  publicznych. 

3. Kary nale ne Zamawiaj cemu zostan  wpłacone na jego rachunek w terminie 21 dni od 

pisemnego wezwania do ich uregulowania. Nale no  z tytułu kar umownych Zamawiaj cy 

mo e potr ci  z nale no ci Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegaj  sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewy szaj cego wysoko

zastrze onych kar umownych. 

  

§ 8. 

1. Wniesione przez Wykonawc  przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie nale ytego jej 

wykonania w wysoko ci 7% kwoty okre lonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj. 

..................................................... PLN (słownie: ............................................................................ 

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

słu y pokryciu roszcze  z tytułu niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy. 

2. Z zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy Zamawiaj cy mo e potr ca  nale ne kary 

umowne. Cz  kar umownych nieznajduj ca pokrycia w zabezpieczeniu b dzie dochodzona na 

zasadach ogólnych. 

3. Zwrot niewykorzystanej cz ci zabezpieczenia nast pi w terminie 30 dni od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru Sprz tu. 
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4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca mo e dokona  zmiany formy wniesionego 

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

zamówie  publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by  dokonana z zachowaniem 

ci gło ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko ci. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w pieni dzu, 

Zamawiaj cy b dzie je przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot 

niewykorzystanej cz ci zabezpieczenia wniesionego w pieni dzu nast pi z odsetkami 

wynikaj cymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po 

pomniejszeniu o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni dzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy. 

§ 9. 

Wykonawca ponosi pełn  odpowiedzialno  za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków 

ochronnych, itp., odnosz cych si  do zastosowanych rozwi za , sprz tu, urz dze , technologii i 

materiałów potrzebnych przy realizacji niniejszej umowy. 

§ 10. 

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

niewa no ci.  

2. Niedopuszczalne s  zmiany postanowie  niniejszej umowy w stosunku do tre ci oferty zło onej 

w przetargu, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyj tkiem przypadków 

okre lonych w ustawie Prawo zamówie  publicznych. 

3. Dokumenty przetargowe – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyja nieniami 

i modyfikacjami/zmianami – słu  pomocniczo do interpretacji postanowie  niniejszej umowy. 

§ 11. 

1. W okresie od zawarcia niniejszej umowy do zako czenia okresu gwarancji i r kojmi 

Wykonawca zobowi zany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiaj cego o ka dej 

zmianie swoich danych teleadresowych. 

2. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawc  zobowi zania okre lonego w ust. 1, pisma 

wysłane na dotychczasowy adres, numer faksu lub adres e-mail uwa a si  za dor czone. 

Zamawiaj cy ponadto wy le pismo na adres Wykonawcy ujawniony w CEIDG lub KRS. 
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§ 12. 

W przypadku sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, Strony b d  d yły do ich 

polubownego rozstrzygni cia. Je eli polubowne rozstrzygni cie nie dojdzie do skutku, spory 

rozstrzyga  b dzie  s d wła ciwy dla siedziby Zamawiaj cego. 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  maj  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 14. 

Umow  niniejsz  sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach: dwa dla Zamawiaj cego, 

jeden dla Wykonawcy. 

Zał czniki do umowy:

1) Oferta przetargowa Wykonawcy 

2) Warunki gwarancji i wsparcia technicznego 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJ CY 



Przetarg nieograniczony nr 26/9/2019 42

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/9/2019 na dostaw serwerów  

i przeł czników sieciowych

Zał cznik nr 6 do SIWZ
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