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ZAŁĄCZNIK NR 8 

Projekt Umowy 

(zapisy zostaną uzupełnione zgodnie z treścią złożonej oferty) 

Zawarta w dniu   .......................  roku pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, REGON: 170711628, NIP: 578-24-

90-793, zwaną w treści umowy ”ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez: 

1. prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka   - Rektor, 

2. mgr Elżbietę Jakiel      - Kwestor, 

a,  ................................................................................. REGON:  ..................................  

NIP: .............................................................................. , zwanym w treści umowy ”WYKONAWCĄ” 

reprezentowanym przez: 

 ...................................................................... - ………………………….. 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego 

nr ZP/PN/2312/19/2098/2018– Rozdział 3, Oddział 1, art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm) o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 1   

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania dla 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zgodnie z wymogami, kryteriami oraz parametrami 

technicznymi podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej SIWZ, Specyfikacji technicznej 
dostawy oraz w ofercie Wykonawcy (Formularz oferty). Oferta Wykonawcy (Formularz oferty) stanowi 

Załącznik Nr 2 do umowy, Specyfikacja techniczna dostawy stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. 

2. Część zamówienia jest  realizowana w ramach umowy dotyczącej finansowania i rozliczania zadania pn. 

Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” numer 

MNiSW/2018/124/D/R/D/D z dnia 13-07-2018 r. 

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania, w tym: 

a) Część I zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Elblągu. 

b) Część II zamówienia: Dostawa sprzętu audiowizualnego i multimedialnego dla Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Elblągu. 

c) Część III zamówienia: Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.  

2. Szczegółowy zakres zamówienia, w tym oferowane przez Wykonawcę parametry urządzeń, produktów i 

oprogramowania, określony został w Specyfikacji technicznej dostawy (Załącznik nr 1). 

3. Urządzenia, produkty i oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji umowy będą: 

a) nowe, nieużywane wcześniej, tj. przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego do 

przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy, 

b) posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu lub 

dostawcę, 

c) zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem a) i b) oznacza, 

że będą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru 

Rzeczpospolitej Polskiej, 

d) dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych (oryginalnie zapakowane, 

zabezpieczone taśmą,  nieposiadające śladów otwierania i użytkowania), których przechowywanie przez 

Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji- dotyczy I i II części zamówienia, 

e) dostarczane bez plombowanych obudów z oznakowanymi podzespołami głównymi z możliwością instalacji 

rozszerzeń bez utraty gwarancji- dotyczy I części zamówienia, 

f) mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń - dotyczy 
I i II części zamówienia. 
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4. Dostarczone oprogramowanie musi pochodzić z legalnych źródeł. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

wszystkie składniki niezbędne do potwierdzenia legalności oferowanego oprogramowania (certyfikat 

autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, itp.), jeśli jest to niezbędne dla nabycia przez 

Zamawiającego praw do tego oprogramowania lub jego uruchomienia - dotyczy III części zamówienia. 

5. Udzielenie i przekazanie licencji na dostarczone oprogramowanie nie może naruszać praw osobistych i 

majątkowych osób trzecich - dotyczy III części zamówienia. 

6. Licencja na dostarczone oprogramowanie udzielona będzie na okres zgodny z opisanym w SIWZ (Opisie 

przedmiotu zamówienia) - dotyczy III części zamówienia.. 

7. Wszelkie opłaty i wynagrodzenie autorskie za licencje na dostarczone oprogramowanie zawarte są w 

wynagrodzeniu umownym określonym  w § 7 ust. 1 - dotyczy III części zamówienia. 

 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz wytycznymi zawartymi w SIWZ, w szczególności  

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr 

ZP/PN/2312/19/2098/2018. 

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia, produkty i oprogramowanie posiadało certyfikaty, atesty, 

świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że spełniają wymagane 

prawem przepisy i normy. Ww. dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania 

umowy. 

3. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji dostaw były przetransportowane  

i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwienia odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 

stosownych dokumentów na żądanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca winien zabezpieczyć w sposób zapobiegający jakimkolwiek zniszczeniom, degradacji bądź 

dewastacji wszelkie mienie ruchome i nieruchome będące własnością Zamawiającego. 

5. Po zakończeniu dostaw Wykonawca przekaże ww. mienie Zamawiającemu w stanie niepogorszonym. 

6. Wykonawca winien zorganizować i realizować dostawy w sposób zapewniający ciągłość pracy Zamawiającego. 

7. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy PZP prawo opcji polegające na dodatkowym 

zamówieniu urządzeń, produktów, oprogramowania określonych w Specyfikacji technicznej dostawy, 

stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy, lub innych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w tym np.  

a) w zakresie I części zamówienia: urządzenia sieciowe, stacje robocze, monitory ekranowe, drukarki, myszy 

komputerowe, klawiatury komputerowe, dyski SSD, HDD, obudowy PC, zasilacze, pamięci wewnętrzne, 

karty graficzne, wentylatory do obudowy, kable, pendrive’y. 

b) w zakresie II części zamówienia: kamery, aparaty fotograficzne, projektory multimedialne, lampy do 

projektorów, akcesoria do kamer i aparatów fotograficznych, ekrany projekcyjne, mikrofony, okablowanie 

do urządzeń audiowizualnych. 

c) w zakresie II części zamówienia: oprogramowanie graficzne,  oprogramowanie specjalistyczne, 

oprogramowanie do obróbki tekstu. 

8. Wartość dostawy w ramach prawa opcji stanowić będzie nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy, o której 

mowa w  § 7 ust. 1. w zakresie każdej części zamówienia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji. W przypadku 

nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

10. Prawo opcji realizowane będzie na podstawie odrębnych zamówień składanych w formie elektronicznej (e-mail) 

lub pisemnej (pocztą) nie później niż do 31 stycznia 2019 roku. 

11. W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia, produktu, oprogramowania nieokreślonego w 

Specyfikacji technicznej dostawy, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia, 

produktu, oprogramowania. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia, produktu, 

oprogramowania nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej. 

12. W przypadku gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia, produktu, oprogramowania określonego w 

Specyfikacji technicznej dostawy realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych 

określonych w Wykazie cen, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy. 
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13. Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach prawa opcji nie będzie 

dłuższy niż 14 dni.  

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania, a Zamawiający do bieżącej kontroli właściwego wykonywania 

dostaw objętych umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymywania kontaktu z Zamawiającym poprzez osobę 

upoważnioną umową w zakresie wykonywania dostaw. 

3. Do kontaktów i kontroli jakości wynikających z realizacji niniejszej umowy wyznaczony został: 

- ze strony Zamawiającego: ................................................  

- ze strony Wykonawcy:  ........................................................       

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego na własny koszt i na własne ryzyko, do dokonania rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i 

sprzętowymi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 2 dni przed tym terminem. Po 

zawiadomieniu Zamawiającego o planowanym terminie dostawy Zamawiający wskaże Wykonawcy dokładne 

miejsce realizacji zamówienia. 

3. Z czynności odbioru dostawy będzie spisany protokół pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru dostawy. 

4. Po dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiający dokona odbioru ilościowego dostawy, a w terminie 

kolejnych 2 dni roboczych od dnia dostawy dokona odbioru jakościowego. 

5. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie przez 

Zamawiającego i Wykonawcę Protokół odbioru jakościowego bez zastrzeżeń.  

6. Do czasu przekazania sprzętu tj. protokolarnego odbioru w miejscu przeznaczenia ryzyko wszelkich 

niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca. 

7. Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje - certyfikaty jakości, 

dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji.  

8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest: 

a) niezgodny ze Specyfikacją techniczną dostawy, stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy lub nie jest 

kompletny z  zastrzeżeniem zmian  dokonanych  na  podstawie  § 13 umowy, 

b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,    

Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający 

przyczyny odmowy odbioru, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznej jego wymiany  na nowy, wolny 

od wad. Jeżeli termin dostarczenia Zamawiającemu sprzętu wolnego od wad przekroczy termin realizacji 

zamówienia określony w § 9, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 12  

umowy.  

 

PODWYKONAWCY 

§ 6 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie określonego zakresu usług Podwykonawcom. Wykaz wszystkich 

dostaw powierzonych Podwykonawcom do wykonania został określony w Załączniku Nr ……. do umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, 

ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym (nie gorszym) niż Podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 

1 ustawy PZP lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
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wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  

5. Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo oraz odpowiedzialność za wady zamówienia zostaje 

określone, na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 

odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w 

związku z realizacją umowy. 

7. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 

dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  

z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

8. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli jakość 

wykonywanej dostawy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usług lub dotrzymania terminów realizacji tych 

usług.  

9. Sposób rozliczenia dostawy w przypadku wykonywania części zamówienia przez Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców: 

1) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia. 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy. 

3) Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy. 

4) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.  

5) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 4, w wyznaczonym terminie, Zamawiający: 

a) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo, 

b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w pkt. 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

7) Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcy w trybie określonym w pkt. 5 nie zwalnia 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi 

w wysokości zapłaconej kwoty. 

8) Zamawiający nie przewiduje możliwości wypłat zaliczkowych. 

 

 

WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

§ 7 
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1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy wynagrodzenie określone w 

Formularzu oferty w kwocie łącznej netto: …………………… brutto:........................................... zł (słownie 

zł.........................................................) uwzględniające należny wymagalny podatek od towarów i usług, w tym: 

a) w zakresie części I zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu 

w kwocie netto……………………,  brutto: …………………………………..  

(słownie: ..................................................................................................................................zł). 

b) w zakresie części II zamówienia - Dostawa sprzętu audiowizualnego i multimedialnego dla Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

w kwocie netto……………………,  brutto: …………………………………..  

(słownie: ..................................................................................................................................zł). 

c) w zakresie części III zamówienia - Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Elblągu 

w kwocie netto……………………,  brutto: …………………………………..  

(słownie: ..................................................................................................................................zł). 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu Wykaz cen sporządzony na 

podstawie Opisu przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ, stanowiący podstawę 

szczegółowych rozliczeń z Zamawiającym. Wykaz cen zawierać będzie ceny jednostkowe netto oferowanych 

produktów,  ich ilości, wartości netto, wartości brutto. Wykaz cen stanowić będzie Załącznik nr 3 do umowy. 

3. Zamawiający będzie korzystać z zapisów art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (załącznik nr 8) - dostawa opodatkowana stawką 0% VAT (Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn. 

zm). Wykonawca po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

uzyskanej nie wcześniej niż po podpisaniu umowy o udzielenie zamówienia, na zastosowanie stawki 0% VAT, 

zobowiązuje się do wystawienia faktury z stawką 0% VAT lub korekty wcześniej wystawionej faktury, jeżeli 

zastosowano inną stawkę VAT- dotyczy części I zamówienia. 

4. Wykonawca podpisując niniejszą umowę oświadcza, że:  

a) uzyskał wszystkie informacje i ma pełną wiedzę, co do zakresu dostaw, trudności, ryzyka, miejsca realizacji, 

terminu realizacji, oraz wszelkich innych okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację przedmiotu 

zamówienia,  

b) zapoznał się z kompletną dokumentacją wraz z jej weryfikacją, co do kompletności i wystarczalności dla 

wykonania przedmiotu umowy oraz wszystkie związane z tym koszty ujął w wynagrodzeniu ryczałtowym,  

c) zrzeka się ewentualnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w zakresie żądania jakichkolwiek wypłat 

zwiększonych kosztów jak i kosztów związanych z dostosowaniem terminu realizacji dostaw do potrzeb 

Zamawiającego,  

d) będzie ponosił nieograniczoną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zgodnie z art. 471 i następne Kodeksu cywilnego.  

 

§ 8 

1. Rozliczenie za wykonaną i odebraną dostawę odbędzie się fakturami częściowymi w ciągu 7 dni po 

zakończeniu dostawy i jej odbiorze przez Zamawiającego, potwierdzonym protokołem odbioru. 

2. Termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosił 7 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 9 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od …………………….. do ……………………….. w tym: 

a) w zakresie realizacji przedmiotu umowy określonego w Specyfikacji technicznej dostawy stanowiącej 

Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy i objętego wynagrodzeniem wskazanym w § 7 ust. 1 w terminie 

………………………dni od dnia podpisania umowy 
b) w zakresie realizacji prawa opcji określonego w § 3 ust. 7 w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 

zamówienia.   
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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§ 10 

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 jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy  

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących sytuacjach:  

a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

- otwarto likwidację Wykonawcy, 

- gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania i upływu wyznaczonego 7- dniowego terminu na 

usunięcie nieprawidłowości, rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 

- Wykonawca nie dokonał przedmiotu umowy zgodnie z kryteriami oraz parametrami technicznymi 

podanymi w niniejszej umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie 

Wykonawcy i w terminie określonym w § 9. 

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

- Zamawiający odmawia przyjęcia i odbioru produktów,  

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.. 

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru z chwilą otrzymania oświadczenia lub za pośrednictwem pisma złożonego przez jedną 

ze stron w siedzibie drugiej strony za potwierdzeniem przyjęcia. 

 

GWARANCJE I KARY UMOWNE 

§ 11 

1. Gwarancje na oferowane urządzenia, produkty i oprogramowanie będą zgodne z wymaganiami zawartymi w 

Opisie przedmiotu zamówienia licząc od daty podpisania protokołu odbiorczego bez zastrzeżeń, o którym 

mowa w § 5 ust. 5. 

2. Wykonawca, zgodnie z Formularzem oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, udziela gwarancji 

wynoszącej: 

a) w zakresie części I zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu 

…………. miesięcy  

b) w zakresie części II zamówienia - Dostawa sprzętu audiowizualnego i multimedialnego dla Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

………….miesięcy  

od daty podpisania protokołu odbiorczego bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 5 ust. 5. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji 

udzielonych przez dostawców produktów, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty 

gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

4. Strony postanawiają, że okres rękojmi nie może zakończyć się przed upływem trzech miesięcy od upływu  

okresu gwarancji. 

5. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia 

awarii. 

6. W przypadku wystąpienia usterki sprzętu w okresie gwarancyjnym z przyczyn nie wynikłych  

z niewłaściwej eksploatacji, magazynowania lub zdarzeń losowych Wykonawca zobowiązuje się do 

bezpłatnego usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia 

telefonicznego lub pisemnego- dotyczy części I i II zamówienia.. 

7. W przypadku usterki, której usunięcie potrwa dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia na czas naprawy sprzętu równoważnego. - dotyczy części I i II zamówienia. 
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8. Do usunięcia usterki serwis przystąpi zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a 

w przypadku nie wskazanym  przez Zamawiającego - nie później, niż w trzecim dniu roboczym od dnia 

zgłoszenia. - dotyczy części I i II zamówienia. 

9. W okresie gwarancyjnym koszty transportu sprzętu do i z punktu naprawczego Wykonawca pokryje we 

własnym zakresie. - dotyczy części I i II zamówienia. 

10. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej umożliwiający zgłaszanie wad lub usterek za pomocą 

drogi elektronicznej lub telefonicznie.  

11. W przypadku urządzeń drukujących gwarancja musi obejmować także materiały eksploatacyjne (bęben, listwa 

bębna, developer, wygrzewacz, fuser film i inne z wyjątkiem tonera) aż do chwili osiągnięcia deklarowanej 

przez producenta maksymalnej liczby wydrukowanych/przetworzonych stron lub do osiągnięcia 100% zużycia 

ww. materiałów startowych. Wykonawca zobowiązuje się również do bezpłatnego dokonywania (wymaganych 

przez producenta) niezbędnych przeglądów dostarczonych urządzeń drukujących w ilości nie większej niż 2 

razy w roku- dotyczy części I zamówienia.  

12. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty oraz nie 

dotrzyma uzgodnionego terminu usunięcia usterki określonego w ust. 6, 7, 8 upoważnia Zamawiającego do 

usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na 

podstawie umowy. Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania dowodu zapłaty. Niedotrzymanie warunków gwaranci uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar 

umownych w wysokości określonej w § 12 ust. 2 lit. b.  

13. Opóźnienie w wykonaniu zamówienia lub obowiązków gwarancyjnych dłuższe niż 14 dni równoznaczne jest 

z niezrealizowaniem dostawy albo z niezrealizowaniem obowiązków wynikających z gwarancji i uprawnia 

zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

 

KARY UMOWNE 

§ 12 

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy i nie dotyczących § 10 w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za wykonanie dostawy, od 

której realizacji odstąpiono. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% z wynagrodzenia brutto określonego w § 

7 ust. 1 każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi w 

wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu 

terminu wyznaczonego do usunięcia wad, 

c) w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 

1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w prawidłowym wykonaniu 

zobowiązania liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia zaniedbań, 

d) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień, 

e) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego za dostawy, od których wykonania odstąpiono. 

3. Strony zastrzegają, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy lub Zamawiającemu nie może 

przekroczyć 50% wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, 

niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość istotnych zmian, postanowień 

zawartej umowy pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 

1) konieczność zmiany terminów umownych w następujących sytuacjach: 

a) z przyczyn zależnych od Zamawiającego (np. względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne) lub 

gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego  tj. w sytuacji gdy nastąpi niemożliwość odbioru 

sprzętu przez przedstawiciela Zamawiającego w szczególności z powodu absencji pracowniczej tj. 

usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy), 

b) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych 

lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów publicznych, 

przedłużających się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, warunków atmosferycznych – 

odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności,  

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

d) gdy Wykonawca uzyska, po podpisaniu przedmiotowej umowy, pisemne potwierdzenie producenta 

oferowanych urządzeń/ wyrobów o braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w 

umowie w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie z produkcji oferowanego urządzenia lub produktu,  

2) zmiana wynagrodzenia: 

a) w wyniku zmian obowiązujących przepisów tj. ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

b) gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze 

stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego, 

3) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp., 

4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie 

Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie, 

5) zmiana podwykonawcy, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody 

Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków 

jako podwykonawca pierwotny, 

6) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22 a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

7) zmiana numeru konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 

8) usunięcie rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z załącznikami oraz dokumentami 

stanowiącymi jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych 

rozbieżności lub niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 

9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub 

ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów publicznych – w takim zakresie, w jakim 

będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub 

faktycznego, 

10) w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia 

ani jego części. 

4. Zamawiający rozumie przez określenie,,siła wyższa” - wystąpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwiają realizację zobowiązań umownych w całości lub 

części, w szczególności: 

a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub 

embarga; 

b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; 

c) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów 

jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych 

oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych 

składników; 

d) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej. 
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5. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy PZP regulujące 

możliwości zmiany umowy, w tym przepisy umożliwiające dokonywanie nieistotnych zmian umowy np. 

a) zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu umowy na sprzęt o parametrach nie gorszych niż oferowany 

za cenę nie wyższą niż ustalona w umowie, w sytuacji, gdy nastąpi jego wycofanie z produkcji (po terminie 

otwarcia ofert), co będzie potwierdzone oświadczeniem producenta, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:  

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.). 

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2018.1025 z późn. zm.). 

 

§ 15 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy będą rozpatrywane przez właściwe 

rzeczowo sądy w miejscu siedziby Zamawiającego. 

2. Strony ustalają, że wszelkie dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ), 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ofercie Wykonawcy. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

§ 16 

Wykaz załączników: 

1. Specyfikacja techniczna dostawy, 

2. Oferta Wykonawcy (Formularz oferty) 

3. Wykaz cen. 

 

 

          Wykonawca      Zamawiający 
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