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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA (WZÓR) NR ....................... 

zawarta w dniu ...................................w Warszawie 

pomiędzy: 

Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym  

do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP 701-02-67-116, REGON 

142677675,  

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

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………., ……………….,  wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……..  …….. Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego Nr ……..,/……………. NIP ……………., REGON ……………, 

reprezentowanym przez: ……………………………………………. zwanym/ą dalej 

„Wykonawcą” 

lub 

/panem/nią ………….. legitymującym/ą się dowodem osobistym  nr … seria….  

wydanym przez ………. w dniu  ……… prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą ……………., wpisanym/ą do ewidencji działalności gospodarczej, NIP 

……………., REGON ……………, zwanym/ą dalej „Wykonawcą” * 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego (numer postępowania 9/2017), została zawarta 

umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem. 

2. Sprzęt powinien być fabrycznie nowy i nieużywany.  
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3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące 

bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce 

prawie. 

4. Parametry sprzętu zastały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, który wraz  

z ofertą Wykonawcy będzie stanowił integralną część umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, na własny koszt 

i odpowiedzialność, w terminie określonym w § 3, 

2) przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu na podstawie protokołu 

odbioru podpisanego przez obie Strony. 

3) zapewnienia serwisu i napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych.  

2. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia i odstąpić  

od umowy, jeżeli: 

1) sprzęt, który został przedstawiony do wydania nie posiada parametrów i cech 

zgodnie ze  złożoną ofertą, 

2) jest uszkodzony, 

3) jest niekompletny,  

4) mimo próby uruchomienia nie działa lub po uruchomieniu nieprawidłowo 

działa. 

§ 3 

Termin dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: 

…………………………………... (data) 

§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy obliczone  

w załączniku nr 1A (formularz cenowy) wynosi:  

Netto  ………….. zł (słownie : …………….. złotych) 

Podatek VAT  ………….. zł (słownie : …………….  złotych) 

Brutto   ……….…. zł (słownie : …………….. złotych) 
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2. Cena określona w ofercie nie ulega zmianie w całym okresie obowiązywania 

umowy. 

3. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, 

wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na 

podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku 

podatkowego. 

4. Zapłata za dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem nastąpi po 

podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru (załącznik nr 3) – w terminie 

30 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę.  

5. W przypadku złożenia reklamacji Zamawiający może powstrzymać się od zapłaty 

bez skutków, jakie wywołuje opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego  

w stosunku do takiej części dostawy, co do której złożył reklamację i w tym 

zakresie żądać od Wykonawcy skorygowania faktury.  

6. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

7. Zamawiający zastrzega sobie potrącanie kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w ust.1. 

§ 5 

1. Zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 

sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem określony w § 1 umowy na okres 

liczony od dnia jego odbioru przez Zamawiającego. 

2. Dokumenty gwarancji zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.  

3. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy przedmiotu umowy lub jego 

części (tak składowych, jak i przynależności) poza siedzibą Zamawiającego, 

ryzyko ich uszkodzenia lub utraty ponosi Wykonawca.  

4. W okresie gwarancyjnym i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do 

usunięcia wad lub usterek jakościowych przedmiotu umowy w ciągu 48 godzin od 

zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego. Zgłoszenie może nastąpić 

faxem na numer ……, telefonicznie na numer …. bądź e-mailem na adres …….. 
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5. Strony ustalają, iż czas usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji nie będzie 

przekraczał 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki 

przedmiotu umowy. 

6. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania 

wymiany przedmiotu umowy na nowy, gdy po 3 naprawach gwarancyjnych – 

niezależnie od tego, czy będą dotyczyły tej samej czy też różnych wad bądź 

usterek – będzie wykazywał te same lub kolejne wady, bądź usterki. W takim 

przypadku Wykonawca dokona wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od 

wad i usterek w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania 

przez Zamawiającego. 

7. Niezależnie od postanowień gwarancyjnych Wykonawca jest odpowiedzialny 

względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne dotyczące 

przedmiotu umowy, w tym  również za ewentualne roszczenia osób trzecich 

wynikające z naruszenia praw, własności intelektualnej i przemysłowej, praw 

autorskich i patentów. 

§ 6 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy – Zamawiający naliczy karę w wysokości 10% ceny 

brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy,  

2) w przypadku zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy Zamawiający naliczy 

Wykonawcy kary w wysokości 0,1% ceny brutto niezrealizowanego 

zamówienia za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% ceny brutto 

niezrealizowanego przedmiotu umowy , 

3) w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy 

Zamawiający naliczy kary w wysokości 0,1% ceny brutto wadliwego 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% ceny brutto 

wadliwego przedmiotu umowy, 

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości 

przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną 
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bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach 

ogólnych do wysokości pełnej szkody.  

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości bądź części) 

lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym: 

1) w razie uchybienia terminu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub 

innego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

2) w razie dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem § 8, 

3) w przypadku zmniejszenia lub cofnięcia dotacji podmiotowej dla 

Zamawiającego przez Ministra Obrony Narodowej, 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 90 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. W terminie do dnia zakończenia okresu obowiązywania gwarancji bądź rękojmi  

za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części 

dotyczącej reklamowanego przedmiotu umowy z prawem naliczenia kary 

umownej, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1, gdy Wykonawca nie wykona  

w terminie jakiegokolwiek zobowiązania wskazanego w § 5. 

6. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie 

określonym w § 3 Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia 

od umowy i naliczenia kar umownych, przewidzianych w § 6. Odstąpienie  

od umowy nastąpi bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania  

(lex comissoria – art. 492 Kodeksu cywilnego).  

7. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
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§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych mu od 

Zamawiającego bez jego uprzedniej, pisemnej zgody pod rygorem nieważności. 

§ 9 

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian umowy, w przypadku gdy  

konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania umowy:  

1) zmiany terminu wykonania umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie 

jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie, bądź gdy 

niewykonanie umowy w terminie wyniknie z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, 

2) przedłużenia terminu wykonania umowy, o okres nie dłuższy niż okres trwania 

postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem 

powszechnym w przypadku, gdy zostało wniesione odwołanie  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

3) innych istotnych postanowień umowy – gdy ich zmiana jest konieczna  

w związku ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmianą 

decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej bądź zmianą 

wytycznych przełożonych Zamawiającego,   

4) zmiany określonego producenta, typu i modelu sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem będącego przedmiotem umowy w przypadku 

zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji, z tym że cena 

wskazana w § 2 umowy nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne 

nie mogą być gorsze niż wskazane w załączniku do umowy. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron 

wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 

3. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę 

zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy 

wraz z ich uzasadnieniem.  
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§ 10 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy są: 

1) Ze strony Zamawiającego –   …………………...... 

2) Ze strony Wykonawcy – …………………………. 

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie 

swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, 

rachunku bankowego, adresu e-mail lub faxu itp. Brak takiego powiadomienia 

będzie skutkować tym, iż korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe 

kierowane na dotychczasowy adres, numer, rachunek bankowy będą przez strony 

traktowane jako doręczone. 

3. Spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:  

1) Załącznik nr 1 – kopia opisu przedmiotu zamówienia – parametry sprzętu 

(kopia załącznika nr 1 do SIWZ), 

2) Załącznik nr 1A – kopia formularza cenowego (załącznik nr 1A do SIWZ), 

3) Załącznik nr 2 – kopia formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ), 

4) Załącznik nr 3 – protokół odbioru. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Wykonawca 

 

…………………… 

 Zamawiający 

 

……………………. 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ……….. z dnia ……….. 

………..………………..dn. …................ 

 

Protokół odbioru  

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  

 

Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie z umową 

przetargową nr …..  z dnia …….  zrealizowano  dnia  ………..  

 

Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń co do dostawy* 

 

Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia ……………………...………………….* 

 

Wykonawca 

 

…………………… 

(podpis) 

 Zamawiający 

 

……………………. 

(podpis) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


