
 BDG-WAD.271.3.2019                                                                                                             Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

WZÓR UMOWY dla Części 1 
UMOWA NR ……/…….. 

 
zawarta w dniu ………..w Bydgoszczy pomiędzy: 
………………………………………………………………………………………………………. 
NIP: ………………………….., REGON: …………………………………, 
reprezentowanym przez: 
………………………………….. –  ………………………………………. 
zwanym dalej „Zamawiającym”,  
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP: …………………………………., REGON: ……………………………………, 
reprezentowaną przez: 
………………………………….. –  ………………………………………. 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 
 
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843), zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę zestawów komputerowych oraz notebooków 
do siedziby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.  
 

§ 2 
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do 27.12.2019 r. 
 

§ 3 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa Zestawów komputerowych oraz notebooków w ilości: 

 87 szt. zestawów komputerowych typu A w zakresie podstawowym, z zastrzeżeniem prawa opcji, 
szczegółowo określonego w ust. 3;  

 6 szt. zestawów komputerowych typu B; 
 4 szt. notebooków 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: 
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia- Opis oferowanego towaru 
2) Załącznik nr 2 – kopia Formularza oferty Wykonawcy. 

3. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający uprawniony jest do skorzystania  
z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej: 

1) Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w części; 
2) przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji może obejmować dostawę 

zestawów komputerowych typu A w maksymalnej ilości do dodatkowych 18 sztuk.; 
3) Zamawiający zastrzega, że liczba zestawów komputerowych przewidziana w ramach prawa opcji jest 

wielkością maksymalną, a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności potrzeb Zamawiającego  
w trakcie trwania umowy; 

4) zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, 
dlatego nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w części nie stanowi podstaw 
dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego; 

5) zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu 
zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać, zawierającego liczbę zestawów 
komputerowych typu A w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego; 

6) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji poprzez przekazanie zawiadomienia,  
o którym mowa w ust. 3 pkt 5) najpóźniej do 5 dni od daty podpisania umowy. 

7) termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż 10 od dnia przesłania 
zawiadomienia do Wykonawcy; 

8) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będzie takie same jak te, które 
obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny 
jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym 
okresie realizacji umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy odpowiada wszystkim cechom określonym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
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5. Dostarczony towar będący przedmiotem umowy musi być nowy i nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej 
niż 12 miesięcy od terminu dostawy. 

6. Sprzęt techniczny będzie wyprodukowany zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i w Unii Europejskiej, 
będzie spełniać normy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej oraz oznaczony znakiem CE 
potwierdzającym zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne do realizacji 
niniejszej umowy. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 do siedziby 
Zamawiającego, tj. Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 
Bydgoszcz, w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostarczenia przedmiotu umowy z co najmniej z dwudniowym 
wyprzedzeniem, podając proponowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy. 

3. Dostawa zostanie zrealizowana w dzień powszedni, co do zasady w godzinach od 8:00 do 14:00, jednakże za 
zgodą stron pora dostawy może podlegać modyfikacji. Zmiana pory dostawy nie wymaga aneksowania 
umowy. 

4. Przez dostarczenie przedmiotu umowy rozumie się transport, rozładunek, wniesienie przedmiotu umowy do 
pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego – na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie podzielony na dwa etapy:  
1) Odbiór ilościowy:  

Zostanie dokonany w oparciu o sprawdzenie liczby dostarczonych do siedziby Zamawiającego 
zestawów komputerowych oraz pozostałego sprzętu komputerowego. 
Wykonawca zobowiązany jest do takiego oznakowania opakowań zbiorczych w języku polskim, które 
umożliwi przeprowadzenie odbioru ilościowego dostawy bez konieczności otwierania poszczególnych 
opakowań. Z odbioru ilościowego komisja sporządzi protokół ilościowy dostawy. 

2) Odbiór jakościowy:  
Zostanie przeprowadzony, w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy, przez komisję powołaną przez 
Zamawiającego, w której fakultatywnie może wziąć udział przedstawiciel Wykonawcy.  
Działania komisji będą obejmowały:  
a) Uruchomienie i weryfikację zgodności dostarczonych przez Wykonawcę konfiguracji sprzętowych 

ze specyfikacją zamówienia – w odniesieniu do wszystkich zestawów komputerowych typu B oraz 
notebooków oraz co najmniej 15-stu losowo wybranych zestawów komputerowych typu A. 

b) wykonanie diagnostyk technicznych przy użyciu narzędzi systemowych oraz aplikacji CPU-Z  
w wersji 1.86.0 lub wyższej (www.cpuid.com) w odniesieniu do wszystkich zestawów 
komputerowych typu B oraz notebooków oraz na co najmniej na 15-stu losowo wybranych 
zestawach komputerowych typu A.  

c) otwarcie wszystkich pozostałych opakowań i wizualne sprawdzenie sprzętu pod kątem 
potencjalnych uszkodzeń mechanicznych. 

6. Wraz z dostarczonymi komputerami Wykonawca dołącza pisemne oświadczenia: 
1) o pochodzeniu przekazanego Zamawiającemu oprogramowania z legalnego źródła dystrybucji, 
2) potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego 

partnera serwisowego producenta. 
7. W ramach procedur odbioru jakościowego Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy 

oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania 
dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu 
Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą  
o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne.  

8. Do czasu dostarczenia przedmiotu umowy, ryzyko związane z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą 
przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

9. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu umowy, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego 
uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca spełnienia świadczenia. 

10. Zamawiający zobowiązany będzie do zachowania należytej staranności przy przechowywaniu sprzętu do 
czasu jego odbioru jakościowego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany zakwestionowanego przy odbiorze sprzętu lub 
oprogramowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia  
i wymiany przez przedstawicieli Wykonawcy zakwestionowanego sprzętu komputerowego lub 
oprogramowania, stanowiącego przedmiot zamówienia. 

12. Z odbioru jakościowego komisja sporządzi protokół jakościowy dostawy. Obustronne podpisanie protokołu 
odbioru jakościowego uważa się za potwierdzenie odbioru dostawy. Protokół odbioru jakościowego oraz 

http://www.cpuid.com/
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prawidłowo wystawiona faktura VAT stanowić będą podstawę do dokonania płatności za realizację 
przedmiotu zamówienia objętego dostawami. 

 
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie podstawowym, określonym w § 3 ust. 1 Wykonawca otrzyma 
łączne wynagrodzenie określone w Formularzu oferty, którego kopia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy, w wysokości: …………… zł brutto (słownie: ……………………………….. zł ……./100) 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy z tytułu wykonania zamówienia w ramach prawa opcji będzie 
stanowić iloczyn ceny jednostkowej wskazanej w Formularzu oferty, którego kopia stanowi Załącznik nr 2 
do niniejszej umowy oraz liczby dostarczonych zestawów komputerowych typu A wskazanej w treści 
zawiadomienia, o którym mowa § 3 ust. 3 pkt 5). 

3. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe za poszczególne sprzęty wskazane w Formularzu oferty, którego 
kopia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy nie ulegną zmianie podczas trwania umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 2, obejmuje kompletną i ostateczną cenę, uwzględniającą 
wszystkie przewidywane koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności: zysk 
Wykonawcy, wszelkie upusty, podatki (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania 
oferty), a także pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (w tym koszty załadunku, 
transportu, rozładunku jak i wniesienia do siedziby Zamawiającego) na warunkach, formie i w zakresie 
określonym w SWIZ, bez których realizacja przedmiotu zamówienia nie byłaby możliwa. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 oraz ust. 2, Zamawiający z zapłaci w terminie do 21 dni, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej, do siedziby Zamawiającego, 
fakturze (rachunku) i po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie 
Strony Protokołem odbioru jakościowego. 

 
§ 6 

1. Na dostarczony w ramach realizacji zamówienia sprzęt Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na okresy 
……..* miesięcy. Terminy obowiązywania okresów gwarancyjnych liczone będą od dnia podpisania protokołu 
odbioru jakościowego z zastrzeżeniem pkt. 11  

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usuwania awarii, usterek 
i wad ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru jakościowego. Zamawiający wymaga, aby naprawy 
gwarancyjne zgłoszonych awarii lub usterek sprzętu dokonywane były wyłącznie na koszt własny 
Wykonawcy, łącznie z ewentualnym transportem do i z serwisu, dojazdem serwisantów do siedziby 
Zamawiającego oraz obsługą firm kurierskich. 

3. Zgłoszenia awarii, usterek i wad sprzętu Zamawiający dokonywał będzie w formie pisemnej, pocztą 
elektroniczną, na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail lub poprzez dedykowany informatyczny system 
zgłoszeniowy. 

4. Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania awarii, usterek i wad sprzętu w godzinach pracy 
Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Zamawiającego traktowane będą jak wysłane w najbliższym 
dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych usterek i awarii, w terminach 
wyznaczonych przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że: 

1) awarie i usterki sprzętu będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze, liczone od dnia 
następnego po dniu ich zgłoszenia;  

2) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii lub usterki sprzętu, w terminie wskazanym w punkcie 
1) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt urządzenie zastępcze, o parametrach 
technicznych nie gorszych niż parametry urządzania wykazującego awarię lub usterkę - po upływie 
ww. terminu, a zwrot tego urządzenia zastępczego Wykonawcy będzie obligatoryjnie poprzedzony 
procedurą trwałego usunięcia danych zapisanych na nośnikach, przeprowadzoną zgodnie  
z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego; 

3) w przypadku nie usunięcia wady, awarii lub usterki sprzętu w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia 
przez Zamawiającego albo w przypadku ponownego wystąpienia wady, awarii lub usterki sprzętu po 
wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych dotyczących tego samego elementu (podzespołu), 
Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na nowy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt 
podlegający wymianie. 

6. Usługi gwarancyjne Wykonawca będzie świadczył przy wykorzystaniu własnych materiałów, sprzętu  
i narzędzi. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać napraw wyłącznie z zastosowaniem części nowych i nieużywanych, 
identycznych z uszkodzonymi, a w przypadku ich braku o parametrach nie gorszych niż uszkodzone. 

8. Naprawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku braku możliwości naprawy na miejscu, 
dopuszczalne będzie przetransportowanie sprzętu do siedziby Wykonawcy w celu naprawy, z wyjątkiem 



  

 
4 

 

nośników danych, które pozostaną u Zamawiającego. Po zwrocie naprawionego sprzętu nośniki danych 
zostaną ponownie zamontowane przez Wykonawcę u Zamawiającego, po czym nastąpi sprawdzenie 
poprawności funkcjonowania naprawionego sprzętu. 

9. W przypadku awarii nośnika danych – np. SSD lub HDD, Zamawiający ma prawo do zachowania nośnika, 
który uległ awarii. W razie uszkodzenia nośnika danych naprawa odbywać się będzie jedynie pod nadzorem 
osoby upoważnionej przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. Nośniki danych stanowiące część 
zestawu komputerowego nie będą wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, również w przypadku ich 
wymiany na wolne od wad. Uszkodzony dysk twardy lub inny nośnik danych będzie podległ wymianie na 
nowy, a Wykonawcy zwrócone zostaną wszystkie części z wyjątkiem elementów, na których zapisane  
i przechowywane są dane. 

10. Usunięcie awarii lub usterki będzie każdorazowo potwierdzone protokołem wykonania naprawy. 
11. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, okres gwarancji na ten sprzęt biegnie od początku, czyli od daty 

dokonania wymiany, udokumentowanej w protokole wykonania naprawy. 
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia awarii lub usterek w terminie 14 dni od daty ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo zlecić ich usunięcie podmiotowi 
trzeciemu, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

13. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oryginalnej 
karty gwarancyjnej (jeśli ich producent udziela odrębnej gwarancji). 

14. Gwarancja Wykonawcy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do korzystania z gwarancji udzielonych przez 
producentów lub dystrybutorów sprzętu. Warunki gwarancji Wykonawcy mają pierwszeństwo przed 
warunkami gwarancji udzielonych przez producentów lub dystrybutorów sprzętu w zakresie, w jakim 
warunki gwarancji przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach 
i wysokościach: 

1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 1%  wartości brutto niedostarczonego 
przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 10 % tego wynagrodzenia. 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

4) za opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od 
dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad, nie więcej niż 10 % tego 
wynagrodzenia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu zamówienia,  
o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez 
konieczności uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy. Kary umowne będą potrącane po doręczeniu 
Wykonawcy noty obciążeniowej. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona 
szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

 
§ 8 

1. 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 wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku niedotrzymania terminu 
realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w terminie do 15 dni od daty upływu terminu 
wykonania przedmiotu umowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. 

5. W razie odstąpienia od Umowy, Strony Umowy dokonują zgodnie z postanowieniami Umowy, 
odpowiedniego rozliczenia należycie zrealizowanych przez Wykonawcę dostaw oraz ewentualnych 
należności z tytułu kar umownych, odszkodowań, o których mowa w § 7. 
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§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania jakichkolwiek informacji przekazanych przez 

Zamawiającego w celach innych niż wykonanie przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku  

z wykonywaniem przedmiotu Umowy w trakcie obowiązywania, jak również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
Umowy. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 odnosi się do wszelkich informacji, niezależnie od tego czy Wykonawca 
otrzymał je bezpośrednio od Zamawiającego, czy też za pośrednictwem osób trzecich, za wyjątkiem 
informacji powszechnie znanych oraz informacji do udostępnienia, których Wykonawca będzie zobowiązany 
na żądanie sądu, prokuratury lub innych uprawnionych organów zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami. 

 
§ 10 (jeśli dotyczy) 

1. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie byli wymienieni w 
ofercie Wykonawcy na wykonanie Zamówienia Publicznego bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 
na piśmie. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których 
wykonanie powierzył podwykonawcom. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z 
podwykonawcami. 

4. Realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków umownych. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
  

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy  
Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

 
§ 12 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów 
powstałych między nimi albo między Zamawiającym a podwykonawcami, a wynikających z Umowy lub 
pozostających w pośrednim lub bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośredniej negocjacji. 

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Dostawca nie są w stanie 
polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może oddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego 
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 13 
Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 14 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 15 

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

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

 
 

WYKONAWCA: 
 
Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Opis oferowanego towaru 
2) Załącznik nr 2 – kopia Formularza oferty Wykonawcy. 

 
* w zależności od tego jak Wykonawca zadeklarował w Formularzu oferty 
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BDG-WAD.271.3.2019                                                                                                             Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

WZÓR UMOWY dla Części 2  
UMOWA NR ……/…….. 

 
zawarta w dniu ………..w Bydgoszczy pomiędzy: 
………………………………………………………………………………………………………. 
NIP: ………………………….., REGON: …………………………………, 
reprezentowanym przez: 
………………………………….. –  ………………………………………. 
zwanym dalej „Zamawiającym”,  
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP: …………………………………., REGON: ……………………………………, 
reprezentowaną przez: 
………………………………….. –  ………………………………………. 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 
 
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843), zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z 
materiałami eksploatacyjnymi do siedziby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.  
 

§ 2 
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do 27.12.2019 r. 
 

§ 3 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ilości: 

 Urządzenie wielofunkcyjne A3 KOLOR – 1 szt.;  
 Urządzenie wielofunkcyjne A4 KOLOR – 1 szt.; 
 Urządzenie wielofunkcyjne A4 MONO – 5 szt. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: 
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - Opis oferowanego towaru, 
2) Załącznik nr 2 – kopia Formularza oferty Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy odpowiada wszystkim cechom określonym  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

4. Dostarczony towar będący przedmiotem umowy musi być nowy i nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej 
niż 12 miesięcy od terminu dostawy. 

5. Sprzęt techniczny będzie wyprodukowany zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i w Unii Europejskiej, 
będzie spełniać normy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej oraz oznaczony znakiem CE 
potwierdzającym zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne  
do realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 do siedziby 
Zamawiającego, tj. Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 
Bydgoszcz, w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostarczenia przedmiotu umowy z co najmniej z dwudniowym 
wyprzedzeniem, podając proponowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy. 

3. Dostawa zostanie zrealizowana w dzień powszedni, co do zasady w godzinach od 8:00 do 14:00, jednakże za 
zgodą stron pora dostawy może podlegać modyfikacji. Zmiana pory dostawy nie wymaga aneksowania 
umowy. 

4. Przez dostarczenie przedmiotu umowy rozumie się transport, rozładunek, wniesienie przedmiotu umowy do 
pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego – na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie podzielony na dwa etapy:  
1) Odbiór ilościowy:  
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Zostanie dokonany w oparciu o sprawdzenie liczby dostarczonych do siedziby Zamawiającego urządzeń 
wielofunkcyjnych. 
Wykonawca zobowiązany jest do takiego oznakowania opakowań zbiorczych w języku polskim, które 
umożliwi przeprowadzenie odbioru ilościowego dostawy bez konieczności otwierania poszczególnych 
opakowań. Z odbioru ilościowego komisja sporządzi protokół ilościowy dostawy. 

2) Odbiór jakościowy:  
Zostanie przeprowadzony, w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy, przez komisję powołaną przez 
Zamawiającego, w której fakultatywnie może wziąć udział przedstawiciel Wykonawcy.  
Działania komisji będą obejmowały:  

a) otwarcie wszystkich opakowań i wizualne sprawdzenie pod kątem potencjalnych uszkodzeń 
mechanicznych, 

b) uruchomienie i weryfikację zgodności konfiguracji dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń 
wielofunkcyjnych ze specyfikacją zamówienia. 

6. Wraz z dostarczonymi urządzeniami wielofunkcyjnymi Wykonawca dołącza pisemne oświadczenia 
potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta. 

7. Do czasu dostarczenia przedmiotu umowy, ryzyko związane z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą 
przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu umowy, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego 
uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca spełnienia świadczenia. 

9. Zamawiający zobowiązany będzie do zachowania należytej staranności przy przechowywaniu sprzętu do 
czasu jego odbioru jakościowego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany zakwestionowanego przy odbiorze sprzętu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia  
i wymiany przez przedstawicieli Wykonawcy zakwestionowanego sprzętu komputerowego stanowiącego 
przedmiot zamówienia. 

11. Z odbioru jakościowego komisja sporządzi protokół jakościowy dostawy. Obustronne podpisanie protokołu 
odbioru jakościowego uważa się za potwierdzenie odbioru dostawy. Protokół odbioru jakościowego oraz 
prawidłowo wystawiona faktura VAT stanowić będą podstawę do dokonania płatności za realizację 
przedmiotu zamówienia objętego dostawami. 

 
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonym w § 3 ust. 1 Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie 
określone w Formularzu oferty, którego kopia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w wysokości: 
…………… zł brutto (słownie: ……………………………….. zł ……./100) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kompletną i ostateczną cenę, uwzględniającą wszystkie 
przewidywane koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności: zysk Wykonawcy, 
wszelkie upusty, podatki (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty), a także 
pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (w tym koszty załadunku, transportu, 
rozładunku jak i wniesienia do siedziby Zamawiającego) na warunkach, formie i w zakresie określonym w 
SWIZ, bez których realizacja przedmiotu zamówienia nie byłaby możliwa. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 oraz ust. 2, Zamawiający z zapłaci w terminie do 21 dni, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej, do siedziby Zamawiającego, 
fakturze (rachunku) i po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie 
Strony Protokołem odbioru jakościowego. 

 
§ 6 

1. Na dostarczony w ramach realizacji zamówienia sprzęt Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na okresy 
……..* miesięcy. Terminy obowiązywania okresów gwarancyjnych liczone będą od dnia podpisania protokołu 
odbioru jakościowego z zastrzeżeniem pkt. 11  

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usuwania awarii, usterek 
i wad ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru jakościowego. Zamawiający wymaga, aby naprawy 
gwarancyjne zgłoszonych awarii lub usterek sprzętu dokonywane były wyłącznie na koszt własny 
Wykonawcy, łącznie z ewentualnym transportem do i z serwisu, dojazdem serwisantów do siedziby 
Zamawiającego oraz obsługą firm kurierskich. 

3. Zgłoszenia awarii, usterek i wad sprzętu Zamawiający dokonywał będzie w formie pisemnej, pocztą 
elektroniczną, na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail lub poprzez dedykowany informatyczny system 
zgłoszeniowy. 

4. Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania awarii, usterek i wad sprzętu w godzinach pracy 
Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
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pracy. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Zamawiającego traktowane będą jak wysłane w najbliższym 
dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych usterek i awarii, w terminach 
wyznaczonych przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że: 

1) awarie i usterki sprzętu będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze, liczone od dnia 
następnego po dniu ich zgłoszenia;  

2) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii lub usterki sprzętu, w terminie wskazanym w ppkt 1) 
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt urządzenie zastępcze, o parametrach 
technicznych nie gorszych niż parametry urządzania wykazującego awarię lub usterkę - po upływie ww. 
terminu, a zwrot tego urządzenia zastępczego Wykonawcy będzie obligatoryjnie poprzedzony 
procedurą trwałego usunięcia danych zapisanych na nośnikach, przeprowadzoną zgodnie z 
procedurami obowiązującymi u Zamawiającego; 

3) w przypadku nie usunięcia wady, awarii lub usterki sprzętu w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia 
przez Zamawiającego albo w przypadku ponownego wystąpienia wady, awarii lub usterki sprzętu po 
wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych dotyczących tego samego elementu (podzespołu), Wykonawca 
zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na nowy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt podlegający 
wymianie. 

6. Usługi gwarancyjne Wykonawca będzie świadczył przy wykorzystaniu własnych materiałów, sprzętu  
i narzędzi. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać napraw wyłącznie z zastosowaniem części nowych i nieużywanych, 
identycznych z uszkodzonymi, a w przypadku ich braku o parametrach nie gorszych niż uszkodzone. 

8. Naprawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku braku możliwości naprawy na miejscu, 
dopuszczalne będzie przetransportowanie sprzętu do siedziby Wykonawcy w celu naprawy, z wyjątkiem 
nośników danych, które w każdym przypadku pozostaną u Zamawiającego. 

9. W przypadku awarii nośnika danych HDD (dotyczy drukarki A3 kolor), Zamawiający ma prawo do zachowania 
nośnika, który uległ awarii. W razie uszkodzenia nośnika danych naprawa odbywać się będzie jedynie pod 
nadzorem osoby upoważnionej przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. Wadliwe nośniki danych 
nie będą wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, również w przypadku ich wymiany na wolne od wad. 
Uszkodzony dysk twardy będzie podległ wymianie na nowy, a Wykonawcy zwrócone zostaną wszystkie części  
z wyjątkiem elementów, na których zapisane i przechowywane są dane. 

10. Usunięcie awarii lub usterki będzie każdorazowo potwierdzone protokołem wykonania naprawy. 
11. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, okres gwarancji na ten sprzęt biegnie od początku, czyli od daty 

dokonania wymiany, udokumentowanej w protokole wykonania naprawy. 
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia awarii lub usterek w terminie 14 dni od daty ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo zlecić ich usunięcie podmiotowi 
trzeciemu, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

13. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oryginalnej 
karty gwarancyjnej (jeśli ich producent udziela odrębnej gwarancji). 

14. Gwarancja Wykonawcy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do korzystania z gwarancji udzielonych przez 
producentów lub dystrybutorów sprzętu. Warunki gwarancji Wykonawcy mają pierwszeństwo przed 
warunkami gwarancji udzielonych przez producentów lub dystrybutorów sprzętu w zakresie, w jakim 
warunki gwarancji przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach 
i wysokościach: 

1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 1%  wartości brutto niedostarczonego 
przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 10 % tego wynagrodzenia. 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

4) za opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od 
dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad, nie więcej niż 10 % tego 
wynagrodzenia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu zamówienia,  
o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 
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3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez 
konieczności uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy. Kary umowne będą potrącane po doręczeniu 
Wykonawcy noty obciążeniowej. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona 
szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

 
§ 8 

1. 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 wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku niedotrzymania terminu 
realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w terminie do 15 dni od daty upływu terminu 
wykonania przedmiotu umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. 

4. W razie odstąpienia od Umowy, Strony Umowy dokonują zgodnie z postanowieniami Umowy, 
odpowiedniego rozliczenia należycie zrealizowanych przez Wykonawcę dostaw oraz ewentualnych 
należności z tytułu kar umownych, odszkodowań, o których mowa w § 7. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania jakichkolwiek informacji przekazanych przez 
Zamawiającego w celach innych niż wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku  
z wykonywaniem przedmiotu Umowy w trakcie obowiązywania, jak również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
Umowy. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 odnosi się do wszelkich informacji, niezależnie od tego czy Wykonawca 
otrzymał je bezpośrednio od Zamawiającego, czy też za pośrednictwem osób trzecich, za wyjątkiem 
informacji powszechnie znanych oraz informacji do udostępnienia, których Wykonawca będzie zobowiązany 
na żądanie sądu, prokuratury lub innych uprawnionych organów zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami. 

 
§ 10 (jeśli dotyczy) 

1. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie byli wymienieni w 
ofercie Wykonawcy na wykonanie Zamówienia Publicznego bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 
na piśmie. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których 
wykonanie powierzył podwykonawcom. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z 
podwykonawcami. 

4. Realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków umownych. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
  

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy  
Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

 
§ 12 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów 
powstałych między nimi albo między Zamawiającym a podwykonawcami, a wynikających z Umowy lub 
pozostających w pośrednim lub bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośredniej negocjacji. 

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Dostawca nie są w stanie 
polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może oddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego 
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 13 

Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
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§ 14 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 15 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

 
 

WYKONAWCA: 
 
* w zależności od tego jak Wykonawca zadeklarował w Formularzu oferty 
 
Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Opis oferowanego towaru 
2) Załącznik nr 2 – kopia Formularza oferty Wykonawcy. 
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BDG-WAD.271.3.2019                                                                                                             Załącznik nr 7 do SIWZ 
WZÓR UMOWY dla Części 3 

UMOWA NR ……/…….. 
 

zawarta w dniu ………..w Bydgoszczy pomiędzy: 
………………………………………………………………………………………………………. 
NIP: ………………………….., REGON: …………………………………, 
reprezentowanym przez: 
………………………………….. –  ………………………………………. 
zwanym dalej „Zamawiającym”,  
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP: …………………………………., REGON: ……………………………………, 
reprezentowaną przez: 
………………………………….. –  ………………………………………. 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 
 
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843), zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę akcesoriów komputerowych do siedziby 
Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.  
 

§ 2 
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do 27.12.2019 r. 
 

§ 3 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa akcesoriów komputerowych w ilości: 

 Pamięć przenośna USB – 5 szt. 
 Dysk wewnętrzny SATA III – 5 szt. 
 Dysk SAS do macierzy – 4 szt. 
 Akumulator bezobsługowy typ 1 – 6 szt. 
 Akumulator bezobsługowy typ 2 – 8 szt. 
 Mysz komputerowa z podkładką – 20 szt. 
 Klawiatura komputerowa – 20 szt. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: 
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - Opis oferowanego towaru 
2) Załącznik nr 2 – kopia Formularza oferty Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy odpowiada wszystkim cechom określonym  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

4. Dostarczony towar będący przedmiotem umowy musi być nowy i nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej 
niż 12 miesięcy od terminu dostawy. 

5. Sprzęt techniczny będzie wyprodukowany zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i w Unii Europejskiej, 
będzie spełniać normy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej oraz oznaczony znakiem CE 
potwierdzającym zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne  
do realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 do siedziby 
Zamawiającego, tj. Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 
Bydgoszcz, w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostarczenia przedmiotu umowy z co najmniej z dwudniowym 
wyprzedzeniem, podając proponowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy. 

3. Dostawa zostanie zrealizowana w dzień powszedni, co do zasady w godzinach od 8:00 do 14:00, jednakże za 
zgodą stron pora dostawy może podlegać modyfikacji. Zmiana pory dostawy nie wymaga aneksowania 
umowy. 

4. Przez dostarczenie przedmiotu umowy rozumie się transport, rozładunek, wniesienie przedmiotu umowy do 
pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego – na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
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5. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie podzielony na dwa etapy:  
1) Odbiór ilościowy:  

Zostanie dokonany w oparciu o sprawdzenie liczby dostarczonych do siedziby Zamawiającego 
akcesoriów komputerowych. 
Wykonawca zobowiązany jest do takiego oznakowania opakowań zbiorczych w języku polskim, które 
umożliwi przeprowadzenie odbioru ilościowego dostawy bez konieczności otwierania poszczególnych 
opakowań. Z odbioru ilościowego komisja sporządzi protokół ilościowy dostawy. 

2) Odbiór jakościowy:  
Zostanie przeprowadzony, w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy, przez komisję powołaną przez 
Zamawiającego, w której fakultatywnie może wziąć udział przedstawiciel Wykonawcy.  
Działania komisji będą obejmowały:  

a) otwarcie wszystkich opakowań i wizualne sprawdzenie pod kątem potencjalnych uszkodzeń 
mechanicznych, 

b) uruchomienie i weryfikację działania pamięci przenośnych USB oraz dysków SAS i SATA III*. 
6. Wraz z dostarczonymi akcesoriami komputerowymi Wykonawca dołącza pisemne oświadczenia 

potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta. 

7. Do czasu dostarczenia przedmiotu umowy, ryzyko związane z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą 
przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu umowy, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego 
uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca spełnienia świadczenia. 

9. Zamawiający zobowiązany będzie do zachowania należytej staranności przy przechowywaniu sprzętu do 
czasu jego odbioru jakościowego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany zakwestionowanego przy odbiorze sprzętu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia i wymiany przez 
przedstawicieli Wykonawcy zakwestionowanego sprzętu komputerowego stanowiącego przedmiot 
zamówienia. 

11. Z odbioru jakościowego komisja sporządzi protokół jakościowy dostawy. Obustronne podpisanie protokołu 
odbioru jakościowego uważa się za potwierdzenie odbioru dostawy. Protokół odbioru jakościowego oraz 
prawidłowo wystawiona faktura VAT stanowić będą podstawę do dokonania płatności za realizację 
przedmiotu zamówienia objętego dostawami. 

 
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonym w § 3 ust. 1 Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie 
określone w Formularzu oferty, którego kopia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w wysokości: 
…………… zł brutto (słownie: ……………………………….. zł ……./100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kompletną i ostateczną cenę, uwzględniającą wszystkie 
przewidywane koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności: zysk Wykonawcy, 
wszelkie upusty, podatki (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty), a także 
pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (w tym koszty załadunku, transportu, 
rozładunku jak i wniesienia do siedziby Zamawiającego) na warunkach, formie i w zakresie określonym w 
SWIZ, bez których realizacja przedmiotu zamówienia nie byłaby możliwa. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 oraz ust. 2, Zamawiający z zapłaci w terminie do 21 dni, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej, do siedziby Zamawiającego, 
fakturze (rachunku) i po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie 
Strony Protokołem odbioru jakościowego. 

 
§ 6 

1. Na dostarczony w ramach realizacji zamówienia sprzęt Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na okresy 
……..* miesięcy. Terminy obowiązywania okresów gwarancyjnych liczone będą od dnia podpisania protokołu 
odbioru jakościowego z zastrzeżeniem pkt. 11  

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usuwania awarii, usterek 
i wad ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru jakościowego. Zamawiający wymaga, aby naprawy 
gwarancyjne zgłoszonych awarii lub usterek sprzętu dokonywane były wyłącznie na koszt własny 
Wykonawcy, łącznie z ewentualnym transportem do i z serwisu, dojazdem serwisantów do siedziby 
Zamawiającego oraz obsługą firm kurierskich. 

3. Zgłoszenia awarii, usterek i wad sprzętu Zamawiający dokonywał będzie w formie pisemnej, pocztą 
elektroniczną, na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail lub poprzez dedykowany informatyczny system 
zgłoszeniowy. 

4. Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania awarii, usterek i wad sprzętu w godzinach pracy 
Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
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pracy. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Zamawiającego traktowane będą jak wysłane w najbliższym 
dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych usterek i awarii, w terminach 
wyznaczonych przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że: 

1) awarie i usterki sprzętu będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze, liczone od dnia 
następnego po dniu ich zgłoszenia;  

2) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii lub usterki sprzętu, w terminie wskazanym w ppkt 1) 
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt urządzenie zastępcze, o parametrach 
technicznych nie gorszych niż parametry urządzania wykazującego awarię lub usterkę - po upływie ww. 
terminu, a zwrot tego urządzenia zastępczego Wykonawcy będzie obligatoryjnie poprzedzony 
procedurą trwałego usunięcia danych zapisanych na nośnikach, przeprowadzoną zgodnie  
z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego; 

3) w przypadku nie usunięcia wady, awarii lub usterki sprzętu w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia 
Zamawiającego albo w przypadku ponownego wystąpienia wady, awarii lub usterki sprzętu po 
wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych dotyczących tego samego elementu (podzespołu), Wykonawca 
zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na nowy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt podlegający 
wymianie. 

6. Usługi gwarancyjne Wykonawca będzie świadczył przy wykorzystaniu własnych materiałów, sprzętu  
i narzędzi. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać napraw wyłącznie z zastosowaniem części nowych i nieużywanych, 
identycznych z uszkodzonymi, a w przypadku ich braku o parametrach nie gorszych niż uszkodzone. 

8. Naprawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku braku możliwości naprawy na miejscu, 
dopuszczalne będzie przetransportowanie sprzętu do siedziby Wykonawcy w celu naprawy, z wyjątkiem 
nośników danych, które w każdym przypadku pozostaną u Zamawiającego. 

9. W przypadku awarii nośnika danych HDD (dotyczy dysków wewnętrznych i dysków do macierzy) lub pamięci 
przenośnej USB, Zamawiający ma prawo do zachowania nośnika, który uległ awarii. W razie uszkodzenia 
nośnika danych naprawa odbywać się będzie jedynie pod nadzorem osoby upoważnionej przez 
Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. Wadliwe nośniki danych nie będą wydawane Wykonawcy przez 
Zamawiającego, również w przypadku ich wymiany na wolne od wad. Uszkodzony dysk twardy będzie 
podległ wymianie na nowy, a Wykonawcy zwrócone zostaną wszystkie części z wyjątkiem elementów, na 
których zapisane i przechowywane są dane. 

10. Usunięcie awarii lub usterki będzie każdorazowo potwierdzone protokołem wykonania naprawy. 
11. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, okres gwarancji na ten sprzęt biegnie od początku, czyli od daty 

dokonania wymiany, udokumentowanej w protokole wykonania naprawy. 
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia awarii lub usterek w terminie 14 dni od daty ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo zlecić ich usunięcie podmiotowi 
trzeciemu, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

13. Gwarancja Wykonawcy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do korzystania z gwarancji udzielonych przez 
producentów lub dystrybutorów sprzętu. Warunki gwarancji Wykonawcy mają pierwszeństwo przed 
warunkami gwarancji udzielonych przez producentów lub dystrybutorów sprzętu w zakresie, w jakim 
warunki gwarancji przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach 
i wysokościach: 

1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 1%  wartości brutto niedostarczonego 
przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 10 % tego wynagrodzenia. 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

4) za opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od 
dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad, nie więcej niż 10 % tego 
wynagrodzenia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu zamówienia,  
o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez 
konieczności uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy. Kary umowne będą potrącane po doręczeniu 
Wykonawcy noty obciążeniowej. 
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4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona 
szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

 
§ 8 

1. 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 wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku niedotrzymania terminu 
realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w terminie do 15 dni od daty upływu terminu 
wykonania przedmiotu umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. 

4. W razie odstąpienia od Umowy, Strony Umowy dokonują zgodnie z postanowieniami Umowy, 
odpowiedniego rozliczenia należycie zrealizowanych przez Wykonawcę dostaw oraz ewentualnych 
należności z tytułu kar umownych, odszkodowań, o których mowa w § 7. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania jakichkolwiek informacji przekazanych przez 
Zamawiającego w celach innych niż wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku  
z wykonywaniem przedmiotu Umowy w trakcie obowiązywania, jak również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
Umowy. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 odnosi się do wszelkich informacji, niezależnie od tego czy Wykonawca 
otrzymał je bezpośrednio od Zamawiającego, czy też za pośrednictwem osób trzecich, za wyjątkiem 
informacji powszechnie znanych oraz informacji do udostępnienia, których Wykonawca będzie zobowiązany 
na żądanie sądu, prokuratury lub innych uprawnionych organów zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami. 

 
§ 10 (jeśli dotyczy) 

1. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie byli wymienieni w 
ofercie Wykonawcy na wykonanie Zamówienia Publicznego bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 
na piśmie. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których 
wykonanie powierzył podwykonawcom. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z 
podwykonawcami. 

4. Realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków umownych. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
  

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy  
Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

 
§ 12 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów 
powstałych między nimi albo między Zamawiającym a podwykonawcami, a wynikających z Umowy lub 
pozostających w pośrednim lub bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośredniej negocjacji. 

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Dostawca nie są w stanie 
polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może oddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego 
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 13 

Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 14 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 15 

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

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

 
 

WYKONAWCA: 
 
* w zależności od tego jak Wykonawca zadeklarował w Formularzu oferty 
 
Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Opis oferowanego towaru 
2) Załącznik nr 2 – kopia Formularza oferty Wykonawcy. 

 
 
 

 


