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Numer sprawy: DZ/17/2019 

Nr. arch. DZ/241/267/19 

Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

Wzór umowy 

UMOWA NR ………………………. 

 

zawarta w dniu ……… 2019 r. pomiędzy: 

Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-894), 

przy ul. Szachowej nr 1, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000023097, NIP 525-000-93-

12, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Jerzego Żurka – Dyrektora Instytutu Łączności, 

Lilianę Lejman – Głównego Księgowego, 

a 

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

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

NIP:………………………………….; REGON:…………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

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

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

łącznie zwani dalej także „Stronami”, 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie procedury zaproszenia do złożenia ofert w oparciu  

o art. art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. dz. U z 2018 r.,  

poz. 1986 ze. zm.) zawarto umowę następującej treści: 
 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zamówienie na dostawę i instalację 

serwerów modułowych i przełączników sieciowych do Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu 

Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1 odpowiednio do Zaproszenia do składania ofert w 

postępowaniu w trybie procedury zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze. zm.)  

prowadzonym przez Zamawiającego, nr. sprawy: DZ/17/2019 

2. Integralną częścią Umowy jest: 

a) dokumentacja postępowania, o którym mowa w ust. 1 wraz z załącznikami, 

b) oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1. 
 

§ 2. 

TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie nie dłuższym niż do dnia 23.04.2019 r 

O terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem.  

2. Za datę wykonania Umowy rozumie się dzień, w którym przedmiot Umowy zostanie dostarczony do 

Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1. 

3. W przypadku braku zastrzeżeń do przekazywanego przedmiotu Umowy, Zamawiający podpisuje protokół 

odbioru, który jest dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury. 

4. Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 
 

§ 3. 

OSOBY DO KONTAKTÓW 

1. Do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający wyznacza 

następujące osoby: 

 …………………………………… 

 ……………………………………. 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza następujące 

osoby: 

 ………………………………….. 

 ……………………………………… 
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3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 nie powoduje zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez 

pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób powołanych 

do realizacji przedmiotu Umowy. 
 

§ 4. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązuje się: 

1) zrealizować przedmiot Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy określonym w 

Zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust 1. 

2) dokonywać z Zamawiającym ustaleń mających wpływ na zakres i sposób realizacji przedmiotu Umowy. 
 

§ 5. 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za prawidłową i zgodną z niniejszą Umową realizację przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy w kwocie ……………………zł 

netto, plus podatek VAT co daje kwotę brutto ……………………zł (słownie złotych: 

…………………….……..…) 

2. W kwocie, o której mowa w ust. 1, uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Płatności odpowiedniej części wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej protokołem odbioru z wynikiem pozytywnym podpisanym 

przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

4. Za dotrzymanie terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 3, uważa się złożenie przez Zamawiającego w tym 

terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 
 

§ 6. 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w przypadku: 

a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca 

w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

b) opóźnienia w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy, w wysokości 0,3% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego 

dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie należnej kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia zapłata kary umownej nastąpi w ciągu 14 dni od 

przekazania Wykonawcy informacji o naliczeniu kary umownej przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.  

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w Umowie 

podstaw do ich naliczenia. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie 

za towary dostarczone do momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. 
 

§ 7. 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru przez Strony umowy. 

2. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie, zgodnego z 

przeznaczeniem i instrukcjami użytkowania dostarczonego sprzętu. 

3. Gwarancja musi być świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego sprzętu zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady (usterki) powstałe z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie umowy od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez 

Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

5. Czas reakcji serwisu na zgłoszone wady (usterki) oraz czas naprawy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 

następny dzień roboczy. 

6. Naprawa lub wymiana sprzętu na nowy musi mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego,  

ul. Szachowa 1, Warszawa. 

7. Wykonawca gwarantuje, że w czasie okresu gwarancyjnego na własny koszt i ryzyko dokona naprawy 

wadliwego przedmiotu umowy. 

8. Wybór sposobu wykonania naprawy należy do Wykonawcy. W przypadku naprawy lub wymiany 

przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.  
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9. Serwis gwarancyjny musi być świadczony przez co najmniej 8 godzin na dobę (w godz. 8:30 – 16:30) przez 

5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

10. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godz. 8:30 – 16:30), e-

mail lub WWW (przez całą dobę). 

11. Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych. 

12. Pakiet serwisu gwarancyjnego musi zapewniać bezpośrednie zgłoszenie awarii sprzętu do producenta 

sprzętu (a nie tylko u Wykonawcy) przez cały okres trwania serwisu gwarancyjnego. 

13. W całym okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych wersji oprogramowania 

systemowego dla dostarczonych urządzeń. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zachowania dysku twardego lub dysku SSD w razie jego awarii. 
 

§ 8. 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie: 

1) zmiany terminów wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń 

uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały 

wpływu; 

2) zmiany organizacyjne w sposobie realizacji przedmiotu zamówienia, nie naruszające zakresu 

realizowanych dostaw, w przypadku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń niemożliwych do 

przewidzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę w momencie podpisywania Umowy; 

3) zmiany warunków płatności w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających 

prawidłową realizację umowy, na które Strony nie miały wpływu; 

4) zmiany przepisów prawnych, w tym stawki VAT. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także 

postanowienia zawarte w zaproszeniu do składania ofert (znak sprawy DZ/16/2019/PP i ofercie Wykonawcy. 

2. Spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – wzór protokołu odbioru 
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Załącznik nr 1  

do umowy nr …… z dnia……….. 

(wzór) 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

I. W dniu …………………… dokonano odbioru przedmiotu zamówienia realizowanego na podstawie  

umowy nr ……………………… z dnia ……………………, w tym: 

 

L.p. Przedmiot umowy Data realizacji Zastrzeżenia/brak zastrzeżeń
 

1.     

2.     

3.     

II. Zamawiający stwierdza, że przedmiot umowy został wykonany 

……………………………………………………………………...…. 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

 

Protokół niniejszy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

………………………….       ……………………. 

 

………………………….       ……………………. 

 

 

 


