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Załącznik nr 5c do SIWZ 

 
UMOWA (PROJEKT) 

 
zawarta we Wrocławiu na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP-2621-12/2016 przeprowadzonego zgodnie  
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 
zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, w dniu …………….2016 r. pomiędzy: 
 
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich z siedzibą we Wrocław 50-139 przy ul. Szewskiej 37, 
wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000090878, REGON: 
930691990, NIP: 8971082476 
reprezentowanym przez: 
………………………. 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a  
  
XXX  
z siedzibą:  
zarejestrowaną:  
reprezentowaną przez:   
KRS:   REGON:  NIP:  
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wraz z obsługą gwarancyjną akcesoriów 
komputerowych i oprogramowania (przedmiot dostawy), zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik 
nr 1 do umowy) i opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do umowy).   

2. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot dostawy musi być oryginalnie zapakowany, 
nieużywany, z załączonymi opisami, instrukcjami użytkowania w języku polskim, kartami 
gwarancyjnymi, warunkami gwarancji, instrukcjami obsługi oraz dokumentami określającymi 
warunki konserwacji, jak również posiadać musi wszystkie wymagane prawem certyfikaty  
i atesty. 

3. Dostawa przedmiotu  dostawy obejmuje jego transport i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 
na adres: ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, pokój nr 226, II piętro.  

4. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu dostawy na Zamawiającego 
przechodzi własność dostarczonego przedmiotu dostawy. Wykonawca oświadcza, że przedmiot  
dostawy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu spełnia wszystkie parametry techniczne  
i użytkowe określone przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewnia, że urządzenia  stanowiące przedmiot dostawy są fabrycznie nowe, wolne 
od wad prawnych i fizycznych oraz są zgodne z zaleceniami, normami i wymaganiami 
techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
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§ 2 

Realizacja umowy 
1. Termin dostarczenia przedmiotu dostawy wynosi: ……* dni od dnia podpisania umowy przez 

Strony.  
* liczba dni do uzupełnienia na podstawie oferty Wykonawcy, nie dłużej niż 30 dni 

2. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Kierownika Działu Informatyzacji – Michała Kisiela 
drogą elektroniczną na adres e-mail: michal.kisiel@znio.pl o gotowości do dostawy przedmiotu 
umowy.  

3. Po dostarczeniu przedmiotu  dostawy, Zamawiający dokona  jego odbioru zgodnie z zapisem  
§ 3 umowy. 

4. Odbioru przedmiotu  dostawy dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. Osoby 
odpowiedzialne za odbiór przedmiotu dostawy (pod kątem zgodności dowodów księgowych,  
tj. faktur i rachunków z treścią umowy oraz pod kątem zgodności dostawy z umową, w tym   
w zakresie ilościowo-jakościowym) oraz podpisania protokołu odbioru jest: pan Michał Kisiel  
nr telefonu 697 493 467, adres e-mail: michal.kisiel@znio.pl 

5. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy do czasu podpisania 
przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy. 

6. Sposób dostarczenia oprogramowania i licencji: 
1) oprogramowanie do projektowania etykiet  (pkt 3.2.4 opisu przedmiotu zamówienia) 

zostanie dostarczone na nośniku elektronicznym (CD, DVD). Do oprogramowania 
dołączone zostaną kody, klucze pozwalające na uruchomienie i rejestrację oprogramowania. 

2) oprogramowanie biurowe i licencje:  
w przypadku dostarczania oprogramowania Microsoft Wykonawca umieści licencje na 
portalu Microsoft Volume Licensing Service Center. Każde inne oprogramowanie zostanie 
dostarczone na nośniku fizycznym (CD, DVD, pendrive), wraz ze wszystkimi informacjami 
pozwalającymi na rejestracje i poprawne uruchomienie oprogramowania.  

§ 3 
Odbiór przedmiotu umowy 

1. Zrealizowanie całego przedmiotu umowy winno zostać potwierdzone protokołem odbioru 
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Wzór protokołu odbioru stanowi 
załącznik nr 3 do umowy. 

2. Protokół odbioru zostanie podpisany po dostawie całego przedmiotu dostawy.  
3. W sytuacji dostarczenia przedmiotu dostawy wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający 

może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu  dostawy zgodnego  
z umową. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie wstrzymuje naliczenia kar umownych z tytułu 
nienależytej realizacji umowy w terminie. 

4. W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy, Zamawiający może – 
bez dodatkowego wezwania – odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.   

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z umową, 
Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz odstąpić od 
umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.  

 
§ 4 

Wartość umowy i warunki płatności 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

cenę całkowitą brutto w wysokości: …………. zł (słownie: …………. złotych) obejmującą 
kwotę netto: ………. zł (słownie: ………. złotych) oraz podatek od towarów i usług (VAT)  
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w kwocie: ……… zł (słownie: …….. złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy będącą 
załącznikiem nr 1 do umowy. Ceny jednostkowe akcesoriów komputerowych oraz 
oprogramowania i licencji określa oferta Wykonawcy. 

2. Określona w ust. 1 niniejszego paragrafu cena obejmuje wszelkie koszty związane z należytą 
realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę urządzeń będących przedmiotem 
niniejszej umowy, dostawę przedmiotu dostawy do miejsca dostawy oraz podatek akcyzowy, 
opusty, rabaty, zysk, opakowanie, ubezpieczenia towaru na czas transportu, koszty załadunku  
i rozładunku, gwarancję dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy w stanie nienaruszonym do 
miejsca instalacji, wszelkie koszty cła i odprawy celnej, gwarancję. 

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą wystawioną przez Wykonawcę po 
podpisaniu przez Strony protokołu odbioru całego przedmiotu dostawy bez zastrzeżeń. 

4. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze  
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Za datę zapłaty przyjmuje się  
dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść całości ani 
części wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 

 
§ 5 

Gwarancja  
1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji na okres 24 miesięcy liczony 

od dnia odbioru całego przedmiotu dostawy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń.  
2. Oprogramowanie objęte jest gwarancją producenta. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dokonywaniu naprawy 

zapewnić fabrycznie nowe części i elementy.  
4. Gwarancja obejmuje wady przedmiotu umowy wynikające z zastosowania niewłaściwych 

materiałów, części oraz niewłaściwej jakości wykonania przez producenta oraz nieprawidłowego 
lub niewłaściwego działania lub  niespełniającego określonej funkcjonalności.  

5. Przez pojęcie ,,naprawa” Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na 
przywróceniu pierwotnej funkcjonalności zestawu. 

6. Wszelkie zgłoszenia awarii i usterek przez Zamawiającego dokonywane będą pocztą 
elektroniczną na adres: ……………………... W przypadku zmiany niniejszych danych 
kontaktowych Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji. 

7. W przypadku nieusunięcia wady w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia dokonanego 
zgodnie z ust. 6. lub w przypadku trzykrotnego nieskutecznego usunięcia tej samej wady, 
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad. 

8. Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania gwarancji prawo do odstąpienia od umowy  
i żądania zwrotu poniesionych dotychczas kosztów związanych z jej realizacją w przypadku 
stwierdzenia, że przedmiot umowy nie spełnia warunków koniecznych i zadeklarowanych 
warunków technicznych określonych w Załączniku nr 1 do umowy. 

9. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy.  
10. W przypadku istnienia wad ujawnionych w okresie gwarancji, które nie kwalifikują się do 

usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy w części lub w całości. 
 

§ 6 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
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2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy – 5% ceny całkowitej  brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy  
dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji –  
0,5% ceny całkowitej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
zwłoki liczony po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

3)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  
w szczególności, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jak również za odstąpienie 
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 25% ceny 
całkowitej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na 
potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia tzn. z należności wynikających  
z wystawionej faktury, a w przypadku naliczenia kar w okresie gwarancji na wystawienie noty 
obciążeniowej.  

4. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą 
elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym). Na prośbę Zamawiającego Wykonawca 
ma obowiązek potwierdzenia otrzymania informacji, o których mowa w niniejszym przepisie. 

 
§ 7 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym  

w § 3 ust. 4 i 5 umowy oraz jeżeli: 
1) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego – 

Wykonawca uporczywie nie wykonuje dostawy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący 
sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony 
przedstawiciel Zamawiającego; 

2) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich bez zgody Zamawiającego; 

3) Wykonawca nie zrealizuje umowy w określonym terminie. 
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje  

z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o przyczynie odstąpienia 
od umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. O  odstąpieniu od umowy Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną  
i potwierdza pisemnie (listem poleconym). Na prośbę Zamawiającego Wykonawca ma 
obowiązek potwierdzenia otrzymania informacji, o których mowa w niniejszym przepisie.  

 
§ 8 

Zmiany umowy 
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z niektórych pozycji przedmiotu dostawy 
(do 10% ceny całkowitej brutto), w takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
pomniejszone o wartość niezrealizowanego przedmiotu dostawy wyliczoną w oparciu o ceny 
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jednostkowe akcesoriów komputerowych i oprogramowania oraz licencji określone w ofercie 
Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy. 

2) zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności prawnych; 
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT).  
W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych) stawek 
podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

 
§ 9 (jeśli dotyczy)  
Podwykonawcy 

1. Wykonawca powierza (nie powierza)* wykonanie przedmiotu umowy następującym 
podwykonawcy/om:  
1) ...............................................................................................................(nazwa) 

zakres wykonywanych czynności ...................................................................... 
2) ...............................................................................................................(nazwa) 

zakres wykonywanych czynności ...................................................................... 
2. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą/ami winna być zawierana w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z podwykonawcą 

niewymienionym w ust. 1. 
4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię umowy na podwykonawstwo niezwłocznie po jej zawarciu. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecania dalszego podwykonawstwa czynności objętych 

umową na podwykonawstwo.  
6. W przypadku powierzenia przedmiotu umowy w określonym zakresie podwykonawcom, 

Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania. 
7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten 

realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami prawa. 
8. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dokona zmiany albo rezygnacji  

z podwykonawcy w odniesieniu do podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
1. Czas obowiązywania umowy Strony ustalają do dnia wygaśnięcia gwarancji na przedmiot 

dostawy. 
2. Wszystkie zmiany lub uzupełniania postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z umową powinna być kierowana na niżej 

podane adresy poczty elektronicznej Stron: 
1) dla Wykonawcy: ………………. 
2) dla Zamawiającego: …………………….. 
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp  

i przepisy Kodeksu cywilnego. 
5. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca i siedziby Zamawiającego. 
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
7. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy (formularz ofertowy Wykonawcy) 
2) Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia 
3) Załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru 

 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                              WYKONAWCA 
  
 
 


