
 1

 
 
 

   Załącznik Nr 3 
                                                                                                    do zapytania ofertowego                                    

 
                                                         PROJEKT UMOWY 

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Karkonoskiej Państwowej 
Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze  

 
W dniu  …- ….- 2017 r. pomiędzy: 
Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze, z siedzibą przy ul. Lwóweckiej 18 
58-503 Jelenia Góra,  posiadającą numer identyfikacyjny NIP 611-21-72-838, zwaną dalej 
„Zamawiającym”  
reprezentowaną przez : 
              Mariana Ursela         -        Rektora 

Grażynę Malczuk        -         Kanclerza 
            przy kontrasygnacie Kwestora – Joanny Babczuk  
 z jednej strony,  a   
  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
zwanym   w dalszej części umowy „Wykonawcą”  reprezentowanym przez: 
 

………………………………. – ……………………………….. 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 
 

1. W oparciu o dokonany wybór oferty cenowej na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu 
komputerowego i oprogramowania dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej                    
w Jeleniej  Górze” Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 
sprzętu komputerowego i oprogramowania  zgodnie ze złożoną ofertą  cenową stanowiącą 
załącznik do niniejszej umowy.  

§ 2 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie łącznie                      
z podatkiem VAT w kwocie …………….. PLN (słownie złotych: …………………………. 
00/100) w tym ………… PLN (słownie złotych: ………………………………….. 00/100)   
stanowi  podatek VAT. W cenie zostały uwzględnione wszystkie elementy cenotwórcze w tym: 
transport  do miejsca realizacji dostawy. 
 
2.  Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT ze stawką 0% dla wskazanych 

urządzeń zamiast 23% po przedłożeniu przez Zamawiającego odpowiedniej dokumentacji 
uprawniającej do zastosowania stawki VAT w wys. 0% dla wskazanego sprzętu. 

 
§ 3 

1. Termin  realizacji zamówienia:  
- do 20 dni  daty  podpisania umowy  
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§ 4 
1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy wraz                                 

z dołączonymi dokumentami tj. certyfikatami dokumentującymi spełnienie wszystkich 
wymagań normatywnych, jakościowych, bezpieczeństwa dopuszczających towar do obrotu 
rynkowego z gwarancjami i instrukcjami  użytkowania. 

2. Protokół musi być podpisany przez uprawnionego pracownika Zamawiającego                             
i Wykonawcy. 

3. Zapłata dla Wykonawcy będzie zrealizowana w oparciu o wystawioną fakturę przelewem 
na rachunek Wykonawcy do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 

4. Od nie zapłaconych w terminie należności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odstąpić 

od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach,  
b) do poniesienia kosztów ich dostawy do siedziby Zamawiającego przy  

ul. Lwóweckiej 18 w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
2.  Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających                      

z Umowy, w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności                 
o zapłatę ceny za dostarczone Towary lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz 
odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na 
piśmie. 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot umowy. 
2. Na sprzęt komputerowy okres gwarancji jakości ustala się na 60 miesięcy lub wskazany                           

w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, licząc od 
daty podpisania bezusterkowego protokołu przekazania do Zamawiającego przedmiotu 
umowy. 

3. W ramach przedmiotowej gwarancji Wykonawca pokrywa koszty napraw przedmiotu 
umowy oraz koszty wymiany wadliwych elementów lub zestawów, jeżeli zajdzie taka 
konieczność. Wszelkie koszty z tym związane jak koszty transportu, ubezpieczenia, koszty 
robocizny oraz ewentualne koszty podróży i pobytu specjalistów Wykonawcy                                 
w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej poniesie Wykonawca. 

4. Dla oryginalnych elementów dostarczonych w miejsce wadliwych obowiązuje nowy okres 
gwarancyjny. 

5. Serwis gwarancyjny Wykonawcy w przypadku potrzeby powinien zgłosić się w siedzibie 
Zamawiającego do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii. 

6. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż trzy dni zapewniony zostanie Zamawiającemu 
sprzęt zastępczy, nie gorszej jakości niż naprawiany, od czwartego dnia na koszt 
Wykonawcy. 

 
§ 7 

 
1. Reprezentantem Wykonawcy w czasie realizacji zamówienia będzie …………………….  

tel.  …………………….. 
2. Pracownikiem nadzorującym ze strony Zamawiającego będzie …………………….. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z pracownikiem wymienionym w pkt.2 
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§ 8 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

    a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego o którym 
mowa,  

b)  za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 1 %  
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 pkt.1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
jednakże nie więcej niż 20% wartości przedmiotu odbioru, 

c)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 1% wartości 
przedmiotu odbioru  za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4.  W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od 
nowych terminów. 

5.   Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych                    
z tym kosztów. 

6.  Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte                       
w wyznaczonym terminie. 

§ 9 
 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego     
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej  szkody. 

       
  § 10 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego  
2.  Strony   postanawiają,  że   oprócz   wypadków   wymienionych   w    tytule    XV   Kodeksu 
     Cywilnego    przysługuje   im   prawo   odstąpienia od umowy w następujących  wypadkach: 
    a) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli : 
        -   zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
        - Wykonawca przerwał realizację dostawy i nie realizuje jej przez okres 1 tygodnia,  
           pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do jej wznowienia, 
        -  wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji zamówienia, 
        - jeżeli Wykonawca nie wykonuje dostawy zgodnie z  umową lub też  nienależycie  

wykonuje swoje zobowiązania umowne, 
     b) Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli : 
        - Zamawiający   odmawia   bez   uzasadnionych   przyczyn   odbioru  elementów dostawy. 
3.   Odstąpienie od umowy wymaga  formy  pisemnej  z  podaniem uzasadnienia. 
4.   W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
      Zamawiający jest  zobowiązany do dokonania odbioru dostawy na dzień  odstąpienia  oraz  
      zapłaty wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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                                                                               § 11 
 
Żadna ze Stron bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony nie ma prawa  dokonać  sprzedaży 
swej wierzytelności. 

                                                                               § 12 
 
1. Ewentualne zmiany umowy wymagają zgody  Stron  wyrażonej  na piśmie  pod  warunkiem, 
że nie są niekorzystne dla Zamawiającego, a ich wprowadzenie nie spowoduje zmiany treści 
oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, chyba że konieczność wprowadzenia 
takich  zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania 
umowy. 

                                                                              § 13 
 
1.  Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują 

się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia 
kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2.    W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

3.   Załączniki stanowiące integralną częścią umowy: 
a) Oferta Wykonawcy, 
b) Formularz Cenowy, 
c) Opis przedmiotu zamówienia. 

 
                                                                             § 14 
 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy  a dwa dla Zamawiającego. 
 
 
  
 
 WYKONAWCA                                                                ZAMAWIAJĄCY 
 

 
         


