
 

 

 
Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy  

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

 

Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).  

§ 1. 

1. Przedmiot Umowy, zwany dalej „Zamówieniem”, obejmuje: 

1) dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych i sprawnych technicznie urządzeń komputerowych 

wskazanych poniżej:  

a) monitorów w ilości ……… sztuk; 

b) laptopów typ I wraz ze stacjami dokującymi w ilości……… sztuk; 

c) zestawów komputerowych w ilości ………. sztuk; 

d) zestaw mysz i klawiatura w ilości …….. sztuk; 

e) laptopów typ II w ilości ……… sztuk; 

       zwanych dalej „Sprzętem”; 

2) przeniesienie praw z licencji/udzielenie sublicencji do programów komputerowych, które mają 

być zainstalowane na sprzęcie; 

3) usługi gwarancyjne Sprzętu, zwane dalej „Usługami Gwarancyjnymi”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie w zakresie zgodnym ze Szczegółowym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz Ofertą Wykonawcy z dnia 

……..2018 r., której kopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt pod adres wskazany przez Zamawiającego, na własny 

koszt i ryzyko – w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że Sprzęt dostarczony Zamawiającemu będzie spełniał wszystkie 

wymagania Zamawiającego wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy, w tym będzie nowy, nieużywany 

i sprawny technicznie. 

5. Przeniesienie praw do licencji / udzielenie sublicencji ma nastąpić na warunkach (okres obowiązywania, 

pola eksploatacji, zakres, miejsce i czas korzystania) wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

§ 2. 

1. W ramach umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, tj. dostawy fabrycznie nowych, 

nieużywanych i sprawnych technicznie urządzeń komputerowych wskazanych poniżej: 

1) laptopów typ I wraz ze stacjami dokującymi, monitorami  myszą i klawiaturą w ilości …. 
sztuk; 

2) laptopów typ II w ilości …. sztuk; 

3) zestawów komputerowych z monitorami w ilości …. sztuk. 

zwanych dalej „Sprzętem Dodatkowym”, o łącznej wartości nieprzekraczającej 30% zamówienia 

podstawowego na Sprzęt. 

2. Sprzęt Dodatkowy musi spełniać wymagania techniczne opisane przez Zamawiającego 

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. Do dostawy 

Sprzętu Dodatkowego odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Umowy dotyczące Sprzętu, 

w szczególności postanowienia określające warunki i sposób zapłaty wynagrodzenia (§3), warunki 

dostarczenia i odbioru Sprzętu (§4), gwarancji (§5) oraz kar umownych (§7).  

3. Prawo opcji jest uruchamiane na podstawie pisemnego zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca 

jest zobowiązany dostarczyć Sprzęt Dodatkowy pod adres wskazany przez Zamawiającego, na własny 

koszt i ryzyko, w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 



4. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do dnia 15 grudnia 2018 r. Wykonawcy nie przysługuje 

prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości. 

 

§ 3. 

1. Za realizację Zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości …………….. zł netto 

(słownie…………..) co powiększone o podatek od towarów i usług stanowi kwotę ……………. zł (słownie: 

……………..) brutto, zwane dalej „Wynagrodzeniem” 

2. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie jego roszczenia wobec  Zamawiającego 

z tytułu wykonywania Zamówienia. 

3. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, 

w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Wykonawca może wystawić fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru Sprzętu, 

o którym mowa w § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem § 4 ust. 9. Fakturę w formie elektronicznej należy przesłać 

z adresu mailowego Wykonawcy……………….. na adres mailowy Zamawiającego: ………………. lub doręczyć 

w formie papierowej pod adres Zamawiającego: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

(Zamawiający), z siedzibą przy ul. ………………………………………………….. 

4. Jako dzień zapłaty Wynagrodzenia Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

odsetek ustawowych za opóźnienie. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostarczenia Sprzętu z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem, podając proponowaną datę dostarczenia Sprzętu oraz jego specyfikację. 

2. W terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu Strony przystąpią do odbioru Sprzętu 

i  podpiszą protokół potwierdzający dokonanie odbioru Sprzętu przez Zamawiającego. 

3. Protokół powinien zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia, 

2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do realizacji Zamówienia, 

w tym o braku albo o istnieniu wad. 

4. Zastrzeżenia (wady) wobec Sprzętu o których mowa w ust. 3 pkt 2, Zamawiający zgłosi Wykonawcy 

w protokole, jeżeli stwierdzi, że Sprzęt nie odpowiada warunkom uzgodnionym przez Strony, wskazanym 

w szczególności w Załącznikach nr 3 i 4 do Umowy. 

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń (wad) w protokole, Zamawiający może pisemnie wyznaczyć Wykonawcy 

stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 2 dni, w celu usunięcia stwierdzonych protokołem zastrzeżeń 

(wad) w dostarczonym Sprzęcie. Wykonawca zobowiązuje się usunąć zastrzeżenia (wady) 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zastrzeżenia (wady) zostały usunięte i zamówienie zostało zrealizowane 

należycie, wówczas Strony niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, podpiszą protokół odbioru. 

7. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na podstawie ust. 5, Zamawiający może, według 

własnego wyboru: 

1) w terminie 14 dni od Umowy odstąpić, w zakresie zawierającym zastrzeżenia (wady), i żądać 

zapłaty kary umownej określonej w § 7 ust. 1 (za niewykonaną lub nienależycie wykonaną 

część zamówienia wynagrodzenie Wykonawcy nie należy się), lub 

2) żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 7 ust. 1. 

8. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od podpisania protokołu, 

Zamawiający może w terminie 21 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 lub w ust. 6, od umowy 

odstąpić, w tym w części, lub uznać treść sporządzonego projektu protokołu za zaakceptowany przez 

Wykonawcę. 

9. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Zamawiającego od sporządzenia protokołu, 

w terminie wskazanym w ust. 2 lub ust. 6, zamówienie poczytuje się za wykonane w całości należycie, 

a Wykonawca może wystawić fakturę VAT – § 3 ust. 3 zdanie drugie nie stosuje się. 



§ 5. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Sprzęt komputerowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, na 

okres ……. miesięcy. Bieg terminu gwarancji na dany Sprzęt rozpoczyna się od daty podpisania 

protokołu odbioru tego Sprzętu, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub ust. 6. Niezależnie od gwarancji 

udzielonej przez Wykonawcę, Sprzęt będzie również objęty gwarancją producenta. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania – w okresie ……. miesięcy od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru Sprzętu bez zastrzeżeń – następujących Usług Gwarancyjnych: 

1) napraw uszkodzeń Sprzętu spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi 

i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części 

i podzespołów; 

2) testowania poprawności pracy Sprzętu po wykonaniu naprawy; 

3) telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących Sprzętu. 

3. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane: 

2) telefonicznie na numer telefonu ……………………., przez 5 dni w tygodniu; poniedziałek – piątek w 

godz. 08:00-16:00; 

3) całodobowo e-mailem, na adres: ……………………… 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Usług Gwarancyjnych wg. poniższych zasad: 

1) usługi Gwarancyjne będą świadczone w miejscu użytkowania Sprzętu, jeśli jednak naprawa 

Sprzętu w tym miejscu okaże się niemożliwa, Wykonawca może wykonać naprawę w innym 

miejscu. W przypadku konieczności wymiany lub naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego 

dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 

2) usługi Gwarancyjne będą świadczone w dni robocze
1
 , w godzinach od 8 do 16; 

3) usługi Gwarancyjne będą świadczone na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez 

Zamawiającego, przy czym Usługi Gwarancyjne wskazane w ust. 2 pkt 2 będą świadczone przez 

Wykonawcę po każdej naprawie, bez konieczności dokonywania odrębnego zgłoszenia przez 

Zamawiającego; 

4) obsługa zgłoszeń będzie się odbywać w języku polskim; 

5) czas naprawy Sprzętu – do końca następnego dnia roboczego licząc od dnia otrzymania 

zawiadomienia o usterce, z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej. 

5.  W zakres Usług Gwarancyjnych wchodzi również dojazd i praca osób wykonujących czynności 

serwisowe w imieniu Wykonawcy. 

6.  W przypadku awarii dysku twardego, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad. 

Uszkodzony dysk twardy nie podlega zwrotowi Wykonawcy. 

7.  Każda osoba wykonująca w imieniu Wykonawcy Usługi Gwarancyjne będzie posiadała dokument 

tożsamości oraz będzie zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych Zamawiającego, 

dotyczących ruchu osobowego i materiałowego w jego siedzibie. 

8. Wykonawca będzie wykonywał Usługi Gwarancyjne przy wykorzystaniu własnych materiałów, sprzętu 

i narzędzi. 

9.  Z zastrzeżeniem ust. 6 zdanie drugie, części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach Usług 

Gwarancyjnych stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego odbioru 

od Zamawiającego i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia karty 

gwarancyjnej na te podzespoły (jeżeli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej 

tłumaczeniem na język polski. Gwarancja Wykonawcy na wymienione części lub podzespoły biegnie na 

nowo w terminie wskazanym § 5 ust. 1 – bieg terminu rozpoczyna się z chwilą dokonania wymiany. 

11. W przypadku niemożności dotrzymania terminu naprawy Sprzętu, wskazanego w ust. 4 pkt 5, 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt do siedziby Zamawiającego urządzenia 

zastępczego o parametrach co najmniej takich jak Sprzęt, który podlega naprawie, na cały okres 

naprawy Sprzętu. 

12. W razie niedokonania naprawy Sprzętu w terminie, o którym mowa w ust. 4 pkt 5, Zamawiający może na 

koszt Wykonawcy dokonać naprawy we własnym zakresie lub zlecić naprawę osobie trzeciej, 

z zachowaniem swoich praw wynikających z rękojmi za wady Sprzętu, chyba że działanie 

                                                 
1

 Jako „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 



Zamawiającego lub osoby trzeciej spowoduje uszkodzenie naprawianego Sprzętu. W przypadku 

skorzystania z powyższego uprawnienia, Zamawiający zobowiązany jest, w formie pisemnej lub za 

pośrednictwem e-mail, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian, itp.). W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu – w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 14 dni, kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez 

Zamawiającego kosztu wykonania tych prac. 

13. Z przeprowadzonych Usług Gwarancyjnych strony sporządzą protokół zawierający zakres i termin 

realizacji tych usług. 

14. Zamawiający może dokonać rozbudowy lub modyfikacji Sprzętu – bez utraty uprawnień wynikających 

z rękojmi za wady Sprzętu oraz bez utraty prawa do korzystania z Usług Gwarancyjnych. 

15. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Sprzętu wygasają z upływem …… miesięcy od dnia 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Sprzętu bez zastrzeżeń. 

16. Korzystanie przez Zamawiającego z Usług Gwarancyjnych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego 

z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów Sprzętu. 

 

§ 6. 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie Zamówienia innym podmiotom. 

2. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie Zamówienia 

Wykonawca odpowiada jak za własne. 

 

§ 7. 

1.  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1. 

2.  Za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Sprzętu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,3% kwoty brutto Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1, licząc od dnia upływu 

terminu, o którym mowa w § 1 ust. 3. 

3. Za nienależyte świadczenie usługi gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,3 % kwoty brutto Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1, za każdy stwierdzony 

przypadek nienależytego wykonania Usługi Gwarancji..  

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających  zastrzeżone na 

jego rzecz kary umowne. 

5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, Zamawiający może potrącić 

z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tej kary i tak obniżone wynagrodzenie wypłacić 

Wykonawcy. 

 

§ 8. 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego: …………………….………………; 

2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………; 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie 

stanowi zmiany treści Umowy w rozumieniu § 9. 

 

§ 9. 

Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

 



§ 11. 

Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 12. 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, a 2 dla Zamawiającego. 

 

§ 13. 

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1: kopia oferty wykonawcy; 

3) Załącznik nr 2: odpis z właściwego rejestru Wykonawcy;  

4) Załącznik nr 3: Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia; 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. ……………………………………………. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 


