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WZÓR UMOWY  
 

Umowa Sprzeda�y  

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

 

W dniu .........-.........-2018 r. w Warszawie, w wyniku przetargu nieograniczonego 

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

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 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: 

Dziekana Wydziału Zarz�dzania Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka 

a 

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

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

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

zwanym dalej „Wykonawc�”, reprezentowanym przez: 

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

została zawarta umowa nast�puj�cej tre�ci: 

 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowi�zuje si� przenie�� na Zamawiaj�cego własno�� sprz�tu i akcesoriów 

komputerowych, zwanych dalej „rzeczami”, szczegółowo okre�lonych w ofercie przetargowej 

Wykonawcy, stanowi�cej – wraz ze wszystkimi zał�cznikami, uzupełnieniami, wyja�nieniami – 

zał�cznik do niniejszej umowy, oraz wyda� je, a Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� zapłaci� 

umówion� cen� i rzeczy odebra�. 

2. Wykonawca dostarczy rzeczy Zamawiaj�cemu na adres Wydziału Zarz�dzania UW: 02-678 

Warszawa, ul. Szturmowa 1/3. Obowi�zkiem Wykonawcy jest równie� wniesienie rzeczy do 

pomieszcze� wskazanych przez Zamawiaj�cego i wydanie Zamawiaj�cemu dokumentów 

dostarczonych przez producenta, w tym gwarancji i instrukcji u�ytkowania. 

3. W miejscu dostawy nast�pi odbiór ilo�ciowo – jako�ciowy rzeczy polegaj�cy na sprawdzeniu 

ilo�ciowym elementów dostawy oraz stwierdzeniu braku uszkodze� mechanicznych. 

4. Odbioru rzeczy dokonaj� osoby legitymuj�ce si� imiennym upowa�nieniem wystawionym 

przez Zamawiaj�cego. Odbiór rzeczy zostanie potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym 

przez upowa�nionych przedstawicieli Stron. 

Zał�cznik nr 4AB do SIWZ 
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5. Przez zako�czenie dostawy rozumie si� odbiór ilo�ciowo – jako�ciowy cało�ci asortymentu bez 

zastrze�e�. 

6. Koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu ponosi Wykonawca, 

a Zamawiaj�cy na swój koszt zapewni odbiór rzeczy. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowi�zany jest dostarczy� rzeczy w terminie .......... dni od daty zawarcia 

niniejszej umowy, zgodnie z ofert� zło�on� w przetargu nieograniczonym poprzedzaj�cym 

zawarcie niniejszej umowy. 

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. 

 

§ 3. 

1. Ł�czna cena rzeczy wynosi ..................................................... PLN (słownie: ……....................... 

.............................................................................................................................................) brutto, 

w tym kwota netto: ..................................................... PLN (słownie: …….................................... 

..........................................................................................................................) oraz podatek VAT 

wg stawki 23%, tj.: ..................................................... PLN (słownie: …….................................... 

..........................................................................................................................), z zastrze�eniem 

pozostałych postanowie� niniejszego paragrafu. 

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

dokumentacj� niezb�dn� do u�ytkowania rzeczy. 

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. W przypadku wyst�pienia okoliczno�ci, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

Wykonawca wystawi faktur� bez podatku VAT i oznaczy faktur� adnotacj� „odwrotne 

obci��enie”. 

4. Przy zakupie wybranych pozycji sprz�tu komputerowego b�d�cego przedmiotem dostawy – 

wskazanych przez Zamawiaj�cego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

Zamawiaj�cy b�dzie ubiegał si� 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 

potwierdze� od organu nadzoruj�cego.  

5. Po zako�czeniu dostawy Wykonawca wystawi odr�bne faktury za sprz�t komputerowy, o 

którym mowa w ust. 4, oraz za pozostałe rzeczy b�d�ce przedmiotem dostawy. Faktury wraz z 
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zał�czonym bezusterkowym protokołem odbioru rzeczy podpisanym przez uprawionego 

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

Warszawa, ul. Szturmowa 1/3.  

6. Nale�no�� wynikaj�ca z faktury za sprz�t komputerowy, o którym mowa w ust. 4, b�dzie 

regulowana w kwocie netto (bez uwzgl�dnienia podatku VAT). W przypadku nie 

przedstawienia Wykonawcy odpowiednich potwierdze� uprawniaj�cych do zastosowania 

stawki podatku VAT 0% do dnia podpisania protokołu odbioru rzeczy 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, o której mowa w ust. 6, 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 dokonania zwrotu �rodków na rachunek bankowy Zamawiaj�cego w terminie 

do 21 dni od daty dostarczenia przez Zamawiaj�cego przedmiotowego potwierdzenia. 

8. Zapłata za dostarczone rzeczy 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. 

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

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

10. 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. Na dostarczone rzeczy Wykonawca udziela Zamawiaj�cemu ……... miesi�cy gwarancji  

i r�kojmi, licz�c od dnia podpisania protokołu odbioru, z zastrze�eniem ust. 2. 

2. Na rzeczy obj�te przez producenta okresem gwarancji dłu�szym ni� okre�lony w ust. 1, 

obowi�zuje okres gwarancji przewidziany przez producenta. 
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3. W przypadku dokonania naprawy poprzez wymian� elementów, w sprz�cie powinny zosta� 

zainstalowane fabrycznie nowe identyczne elementy lub, za zgod� Zamawiaj�cego, fabrycznie 

nowe elementy o nie gorszych parametrach. 

4. Wykonawca zobowi�zany jest przyst�pi� do naprawy niezwłocznie po zgłoszeniu 

wady/niesprawno�ci rzeczy przez Zamawiaj�cego i zako�czy� j� nie pó�niej ni� w ci�gu 30 dni 

od zgłoszenia przez Zamawiaj�cego.  

5. W przypadku nie wykonania naprawy w terminie 30 dni od zgłoszenia wady/niesprawno�ci 

rzeczy przez Zamawiaj�cego, Wykonawca zobowi�zuje si� do wymiany rzeczy na now�, woln� 

od wad, w terminie dwóch tygodni od zaistnienia okoliczno�ci powoduj�cych t� wymian�. Na 

tak� rzecz okres gwarancji i r�kojmi biegnie na nowo od dnia jej odebrania przez 

Zamawiaj�cego. 

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

uprawnie� wynikaj�cych z gwarancji. 

 

§ 5. 

1. W przypadku przekroczenia terminu dostarczenia rzeczy, okre�lonego w § 2 niniejszej umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kar� umown� w wysoko�ci 4 % kwoty brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za ka�dy dzie� opó�nienia. Zapłata kary umownej 

nast�puje poprzez potr�cenie stosownej sumy z wierzytelno�ci. 

2. W przypadku, gdy opó�nienie dostarczenia rzeczy przekroczy 7 dni, Zamawiaj�cy mo�e 

odst�pi� od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu oraz ��da� od Wykonawcy zapłaty 

kary umownej, o której mowa w ust. 4. Powiadomienie o odst�pieniu od umowy Zamawiaj�cy 

przeka�e Wykonawcy na pi�mie. 

3. W przypadku niedotrzymania terminów okre�lonych w § 4 ust. 4-5, Wykonawca zapłaci 

Zamawiaj�cemu kar� umown� w wysoko�ci 0,5 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy za ka�dy dzie� opó�nienia. 

4. W przypadku odst�pienia lub rozwi�zania umowy z winy Wykonawcy, Zamawiaj�cemu 

przysługuje kara umowna w wysoko�ci 50% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

5. Zastrze�enie w niniejszej umowie kar umownych nie wył�cza uprawnienia Zamawiaj�cego do 

dochodzenia odszkodowania przewy�szaj�cego wysoko�� zastrze�onych kar. 

 

§ 6. 

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. 
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§ 7. 

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

wykonania w wysoko�ci ................................................. 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 bez 

zastrze�e� protokołu odbioru rzeczy. 

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. 

 

§ 8. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno�ci powoduj�cej, �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, Zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzi�cia wiadomo�ci o tych okoliczno�ciach. W takim przypadku Wykonawca mo�e ��da� 

wył�cznie wynagrodzenia nale�nego z tytułu wykonania cz��ci umowy. Informacj� o odst�pieniu 

od umowy Zamawiaj�cy przeka�e Wykonawcy na pi�mie.  

 

§ 9. 

1. W okresie od zawarcia niniejszej umowy do zako�czenia gwarancji na dostarczone rzeczy 

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

zmianie swoich danych teleadresowych. 

2. W przypadku nie zrealizowania zobowi�zania okre�lonego w ust. 1, korespondencj� wysłan� na 

dotychczasowy adres uwa�a si� za dor�czon�. 

 

§ 10. 

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. 
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§ 11. 

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. W sprawach nieuregulowanych niniejsz� umow� maj� zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 12. 

1. Umow� niniejsz� sporz�dzono w 2 jednobrzmi�cych egzemplarzach, po 1 dla ka�dej ze Stron. 

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

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

 

Zał�cznik do umowy: Oferta przetargowa Wykonawcy 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJ�CY 
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WZÓR UMOWY  
 

Umowa Sprzeda�y  

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

 

W dniu .........-.........-2018 r. w Warszawie, w wyniku przetargu nieograniczonego 

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

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 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: 

Dziekana Wydziału Zarz�dzania Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka 

a 

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

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

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

zwanym dalej „Wykonawc�”, reprezentowanym przez: 

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

została zawarta umowa nast�puj�cej tre�ci: 

 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowi�zuje si� przenie�� na Zamawiaj�cego własno�� sprz�tu i akcesoriów 

komputerowych, zwanych dalej „rzeczami”, szczegółowo okre�lonych w ofercie przetargowej 

Wykonawcy, stanowi�cej – wraz ze wszystkimi zał�cznikami, uzupełnieniami, wyja�nieniami – 

zał�cznik do niniejszej umowy, oraz wyda� je, a Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� zapłaci� 

umówion� cen� i rzeczy odebra�. 

2. Wykonawca dostarczy rzeczy Zamawiaj�cemu na adres Wydziału Zarz�dzania UW: 02-678 

Warszawa, ul. Szturmowa 1/3. Obowi�zkiem Wykonawcy jest równie� wniesienie rzeczy do 

pomieszcze� wskazanych przez Zamawiaj�cego i wydanie Zamawiaj�cemu dokumentów 

dostarczonych przez producenta, w tym gwarancji i instrukcji u�ytkowania. 

3. W miejscu dostawy nast�pi odbiór ilo�ciowo – jako�ciowy rzeczy polegaj�cy na sprawdzeniu 

ilo�ciowym elementów dostawy oraz stwierdzeniu braku uszkodze� mechanicznych. 

4. Odbioru rzeczy dokonaj� osoby legitymuj�ce si� imiennym upowa�nieniem wystawionym 

przez Zamawiaj�cego. Odbiór rzeczy zostanie potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym 

przez upowa�nionych przedstawicieli Stron. 

Zał�cznik nr 4C do SIWZ 
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5. Przez zako�czenie dostawy rozumie si� odbiór ilo�ciowo – jako�ciowy cało�ci asortymentu bez 

zastrze�e�. 

6. Koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu ponosi Wykonawca, 

a Zamawiaj�cy na swój koszt zapewni odbiór rzeczy. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowi�zany jest dostarczy� rzeczy w terminie .......... dni od daty zawarcia 

niniejszej umowy, zgodnie z ofert� zło�on� w przetargu nieograniczonym poprzedzaj�cym 

zawarcie niniejszej umowy. 

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. 

 

§ 3. 

1. Ł�czna cena rzeczy wynosi ..................................................... PLN (słownie: ……....................... 

.............................................................................................................................................) brutto, 

w tym kwota netto: ..................................................... PLN (słownie: …….................................... 

..........................................................................................................................) oraz podatek VAT 

wg stawki 23%, tj.: ..................................................... PLN (słownie: …….................................... 

..........................................................................................................................). 

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

dokumentacj� niezb�dn� do u�ytkowania rzeczy. 

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. W przypadku wyst�pienia okoliczno�ci, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

Wykonawca wystawi faktur� bez podatku VAT i oznaczy faktur� adnotacj� „odwrotne 

obci��enie”. 

4. Po zako�czeniu dostawy Wykonawca wystawi faktur� i wraz z zał�czonym bezusterkowym 

protokołem odbioru rzeczy podpisanym przez uprawionego przedstawiciela Zamawiaj�cego 

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

5. Zapłata za dostarczone rzeczy 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. 



 49 

6. W przypadku zwłoki w płatno�ci Wykonawca mo�e obci��y� Zamawiaj�cego ustawowymi 

odsetkami za zwłok�. 

7. 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. Na dostarczone rzeczy Wykonawca udziela Zamawiaj�cemu ……... miesi�cy gwarancji  

i r�kojmi, licz�c od dnia podpisania protokołu odbioru, z zastrze�eniem ust. 2. 

2. Na rzeczy obj�te przez producenta okresem gwarancji dłu�szym ni� okre�lony w ust. 1, 

obowi�zuje okres gwarancji przewidziany przez producenta. 

3. W przypadku dokonania naprawy poprzez wymian� elementów, w sprz�cie powinny zosta� 

zainstalowane fabrycznie nowe identyczne elementy lub, za zgod� Zamawiaj�cego, fabrycznie 

nowe elementy o nie gorszych parametrach. 

4. Wykonawca zobowi�zany jest przyst�pi� do naprawy niezwłocznie po zgłoszeniu 

wady/niesprawno�ci rzeczy przez Zamawiaj�cego i zako�czy� j� nie pó�niej ni� w ci�gu 30 dni 

od zgłoszenia przez Zamawiaj�cego.  

5. W przypadku nie wykonania naprawy w terminie 30 dni od zgłoszenia wady/niesprawno�ci 

rzeczy przez Zamawiaj�cego, Wykonawca zobowi�zuje si� do wymiany rzeczy na now�, woln� 

od wad, w terminie dwóch tygodni od zaistnienia okoliczno�ci powoduj�cych t� wymian�. Na 

tak� rzecz okres gwarancji i r�kojmi biegnie na nowo od dnia jej odebrania przez 

Zamawiaj�cego. 

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

uprawnie� wynikaj�cych z gwarancji. 

 

§ 5. 

1. W przypadku przekroczenia terminu dostarczenia rzeczy, okre�lonego w § 2 niniejszej umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kar� umown� w wysoko�ci 4 % kwoty brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za ka�dy dzie� opó�nienia. Zapłata kary umownej 

nast�puje poprzez potr�cenie stosownej sumy z wierzytelno�ci. 

2. W przypadku, gdy opó�nienie dostarczenia rzeczy przekroczy 7 dni, Zamawiaj�cy mo�e 

odst�pi� od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu oraz ��da� od Wykonawcy zapłaty 

kary umownej, o której mowa w ust. 4. Powiadomienie o odst�pieniu od umowy Zamawiaj�cy 

przeka�e Wykonawcy na pi�mie. 

3. W przypadku niedotrzymania terminów okre�lonych w § 4 ust. 4-5, Wykonawca zapłaci 

Zamawiaj�cemu kar� umown� w wysoko�ci 0,5 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy za ka�dy dzie� opó�nienia. 
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4. W przypadku odst�pienia lub rozwi�zania umowy z winy Wykonawcy, Zamawiaj�cemu 

przysługuje kara umowna w wysoko�ci 50% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

5. Zastrze�enie w niniejszej umowie kar umownych nie wył�cza uprawnienia Zamawiaj�cego do 

dochodzenia odszkodowania przewy�szaj�cego wysoko�� zastrze�onych kar. 

 

§ 6. 

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. 

 

§ 7. 

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

wykonania w wysoko�ci ................................................. 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 bez 

zastrze�e� protokołu odbioru rzeczy. 

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. 

 

§ 8. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno�ci powoduj�cej, �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, Zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzi�cia wiadomo�ci o tych okoliczno�ciach. W takim przypadku Wykonawca mo�e ��da� 

wył�cznie wynagrodzenia nale�nego z tytułu wykonania cz��ci umowy. Informacj� o odst�pieniu 

od umowy Zamawiaj�cy przeka�e Wykonawcy na pi�mie.  
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§ 9. 

1. W okresie od zawarcia niniejszej umowy do zako�czenia gwarancji na dostarczone rzeczy 

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

zmianie swoich danych teleadresowych. 

2. W przypadku nie zrealizowania zobowi�zania okre�lonego w ust. 1, korespondencj� wysłan� na 

dotychczasowy adres uwa�a si� za dor�czon�. 

 

§ 10. 

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. 

 

§ 11. 

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. W sprawach nieuregulowanych niniejsz� umow� maj� zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 12. 

1. Umow� niniejsz� sporz�dzono w 2 jednobrzmi�cych egzemplarzach, po 1 dla ka�dej ze Stron. 

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

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

 

Zał�cznik do umowy: Oferta przetargowa Wykonawcy 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJ�CY 

 


