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UMOWA nr ……………………… 

 

 

Zawarta w dniu ……………r. w Warszawie pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa, 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, NIP 525-22-48-481, 

reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie, ul. Targowa 86 – Pana 

Marka Tomasiewicza, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy           

Nr ………………….z dn. ……………………….. r.  

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą …………………………………………………………………………………….. 

NIP………………………REGON…………………….. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………… 

zwaną w treści umowy „ Dostawcą” 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

„…………………………………………”, prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579), o wartości zamówienia………………………………………, została zawarta 

umowa o treści: 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

Zadanie nr ………………………….. 

2. Dostawca  zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia/narzędzia należytej jakości, 

odpowiadającego  obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej normom jakościowym. 

3. Dostarczony sprzęt objęty przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy, sprawny 

technicznie, musi spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, musi być 

wolny od wad fizycznych i wad prawnych, w opakowaniach oryginalnych producenta, na 

których widoczne będzie logo i nazwa producenta, opis zawartości. 

4. Dostawca gwarantuje, że oferowany sprzęt w dniu złożenia oferty nie był przewidziany przez 

producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.  
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5. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 spełnia wszystkie parametry 

techniczne i użytkowe określone przez Zamawiającego w SIWZ,  a w szczególności w opisie 

przedmiotu zamówienia.” 

 

§2 

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie wykonana w terminie do dnia 01 grudnia 2017r. 

 

§3 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego przy ul. 

Targowa 86 w Warszawie, własnym transportem i na własny koszt.   

2. O gotowości do dostarczenia oraz przekazania przedmiotu umowy Dostawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego na piśmie fax-em, pod warunkiem zawrotnego potwierdzenia 

odbioru.  

3. Dostawca zobowiązany jest zapewnić wniesienie dostarczonego sprzętu do pomieszczenia 

wskazanego przez pracownika Zamawiającego. 

4. Wykonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym 

przez obie strony. 

5. Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy, Dostawca przekaże Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające udzielenie gwarancji producenta sprzętu, dokumenty licencji na 

oprogramowanie, karty gwarancyjne, instrukcje i inne dokumenty niezbędne do przejęcia 

sprzętu do używania. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub języku 

angielskim z tłumaczeniem na język polski.  Informację o ich dostarczeniu w komplecie 

umieszcza się w protokole zdawczo-odbiorczym. 

6. Sprzęt (urządzenia/narzędzia) odebrany zostanie pod względem stanu technicznego  

i funkcjonalnego przez przedstawiciela Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, w 

obecności Dostawcy lub upoważnionego przez niego przedstawiciela. Odbiór techniczny 

będzie polegał na badaniu zgodności Sprzętu  z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 

do umowy – opis przedmiotu zamówienia.  

7. Odbiór techniczny,  nastąpi w ciągu 3 dni od dnia podpisania protokołu  

zdawczo - odbiorczego. O dacie, godzinie i miejscu odbioru technicznego Zamawiający 

poinformuje Dostawcę fax-em, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, za 

potwierdzeniem odbioru.  

8. Z odbioru technicznego zostanie sporządzony „Protokół odbioru technicznego”,   

który podpiszą przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. W przypadku, gdy Sprzęt nie będzie spełniał wymagań technicznych Dostawca  będzie 

zobowiązany do doprowadzenia Sprzętu do stanu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia 
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poprzez  uzupełnienie lub wymianę Sprzętu w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

 

 

                                                                             §4 

1. Dostawca odpowiada za wady prawne oraz fizyczne ujawnione w dostarczonym Sprzęcie,   

oprogramowaniu i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Dostawca  

jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony  przedmiot umowy: 

1) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej; 

2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia; 

3) nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego; 

4) jest w stanie niekompletnym. 

2. O wadzie fizycznej i/lub prawnej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Dostawcę  

w chwili ujawnienia wad, w celu realizacji przysługujących mu uprawnień. 

3. Dostawca jest zobowiązany do usunięcia ujawnionych wad prawnych i/lub fizycznych lub do 

dostarczenia Sprzętu /oprogramowania wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie 

gwarancji. 

4. Dostawca udziela pisemnej gwarancji na poszczególny sprzęt (zgodnie z załącznikiem  

nr 1 do umowy): 

zadanie 1-  Urządzenia (wszystkie) – 24 miesiące  

zadanie 2 -   Urządzenia/narzędzia (wszystkie) – 12 miesięcy 

5. Wadliwe działanie sprzętu podczas jego eksploatacji będzie zgłaszane przez Zamawiającego 

 telefonicznie, faxem lub e-mailem do działu serwisowego Dostawcy. Jako koordynatora 

czynności związanych z gwarancyjną obsługą serwisową, Dostawca wyznacza pana/panią  

…................................... nr tel. …............................... e-mail. …............................................. . 

6. Dostawca zobowiązuje się do maksymalnego czasu reakcji na zgłoszenie najpóźniej do końca 

następnego dnia roboczego, tj. do godziny 16:00. 

7. Łączny czas reakcji i naprawy nie może  przekroczyć 72 godzin od momentu zgłoszenia. Jeżeli 

z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Dostawca 

zobowiązuje się udostępnić (zainstalować) nieodpłatnie sprzęt zastępczy  

o podobnych parametrach na czas wykonania naprawy, ustalony każdorazowo przez Strony. 

8. Odbiór do i z naprawy następuje transportem własnym Dostawy i na jego koszt. 

9. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa tego samego sprzętu 

lub jedna jego istotna naprawa (rozumiana jako naprawa o wartości nie mniejszej niż 40 % 

wartości naprawianego sprzętu) Dostawca niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

liczonych od dnia zgłoszenia awarii dokona jego wymiany na sprzęt nowy, wolny od wad. 
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10. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty wymiany. 

 

§5 

1. Wynagrodzenie Dostawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

ofertą Dostawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

wynosi netto ………………zł plus podatek VAT (…%) …………zł co stanowi 

łącznie kwotę ………………………zł brutto (słownie: 

………………………………… złotych). Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt transportu sprzętu do 

siedziby Zamawiającego, koszty załadunku i rozładunku.  

2. Faktura będzie dostarczona Zamawiającemu  w ciągu 7 dni od dnia wykonania 

dostawy i podpisania protokołu odbioru technicznego  bez zastrzeżeń , na adres: 

Zespół Szkół nr 33 Warszawie u. Targowa 86, 03-448 Warszawa 

3. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Dostawcy, w terminie 

30 dni od daty otrzymania faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: 

nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, NIP 

525-22-48-481. 

odbiorca: Zespół Szkół Nr 33, 03-448 Warszawa, ul. Targowa 86. 

5. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada NIP 

………………………, REGON …………………….. 

 

§ 6 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) 10% wartości przedmiotu umowy brutto, o której  mowa w §5 ust. 1 za rozwiązanie 

umowy/odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które odpowiada 

Dostawca, 

2) 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto, o której  mowa w §5 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia bądź niezrealizowania zobowiązania 

wynikającego z § 3 ust.9 

2. Dostawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty doręczenie 

pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. 

3. Kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego prawa do dochodzenia od Dostawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadkach, gdy kara umowna nie pokryje 

wyrządzonej szkody. 
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§7 

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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.   

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i 

zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.  

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 

a. niewykonania dostawy przedmiotu umowy po upływie 6 dni kalendarzowych  

od dnia, o którym mowa w §2 umowy, 

b. gdy Dostawca wykonuje dostawę w sposób sprzeczny z umową,  

a w szczególności dostarcza sprzęt niezgodnie z SIWZ. 

5. Odstąpienie od  umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

bez dodatkowego wezwania lub udzielenia dodatkowego terminu, ze skutkiem na dzień 

doręczenia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia wystąpienia 

okoliczności wskazanych w ust. 4 lit a) i b) powyżej.  

 

§8 

Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

są: 

        1) ze strony Zamawiającego: Marek Tomasiewicz  tel. 226193789 

     …………………..  tel……………………….. 

 2)  ze strony Dostawcy :        …………………… tel……........................... 

 

§9 

1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o 

ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. 

Warszawy, a co za tym idzie, nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu 

m.st. Warszawy. 

2. Dostawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do 

informacji publicznej (t.j.  Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), która podlega udostępnianiu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 



Załącznik nr 5 

6 

 

3. Dostawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 2, zawartych 

w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i 

nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy. 

 

 

§10 

 

1. Dostawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddadzą pod 

rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

§11 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzy dla każdej ze stron. 

2. Integralną część umowy stanowią:  

Załącznik nr 1 -  opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – oferta (SIWZ, formularz cenowy, formularz ofertowy) 

 

 

 

 

DOSTAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY 


