
DZA.260.04.2022/4           

 

Wzór  umowy   

 

zawarta w dniu …….2022 roku w Bydgoszczy pomiędzy: 

Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. Witolda Bełzy z siedzibą w Bydgoszczy,  

ul. Długa 39,  85-034 Bydgoszcz; NIP 953-21-61-205;   REGON 000280910 

reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Gonia – Dyrektora 

zwany w dalszym ciągu umowy Zamawiającym 

a 

…………………………………… 

…………………………………… 

zwanym dalej „Dostawcą"  

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiot umowy został określony w zapytaniu ofertowym nr DZA.260.04.2022/4 które 

stanowi załącznik nr 1 do umowy. Dostawca potwierdza, że posiada wszelkie informacje 

konieczne do wykonania przedmiotu umowy – dostarczenia sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem. 

2. W ramach niniejszej umowy Dostawca zobowiązany jest do: 

a. Wykonywania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 w sposób rzetelny, 

terminowy i kompetentny. 

b. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowego, nieużywanego, 

nieuszkodzonego, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich sprzętu 

komputerowego 

i. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem - 3 szt. 

ii. Monitor dotykowy  – 3 szt. 

c. Dostawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność oferowanych usług. 

d. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony sprzęt komputerowy do dnia 

………………… r. 

e. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z wykazem 

zawartym w Zapytaniu ofertowym. 

f. Dostawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na 

własne ryzyko do siedziby Zamawiającego. 

3. Po dostarczeniu przedmiotu umowy, zostanie dokonany, przez Osoby upoważnione, odbiór 

ilościowy sprzętu komputerowego, a w terminie do 3 dni roboczych od dnia dostawy odbiór 

jakościowy. 

4. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego w jego siedzibie.  

5. Z odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru dostawy 

6. Integralną część protokołów stanowić będą wymagane przepisami prawa oraz wymagane w 

niniejszej umowie dokumentacje - certyfikaty jakości, deklaracje CE, dokumentacje 

techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące 



eksploatacji, karty gwarancyjne, kartę produktu z wykazem parametrów technicznych 

dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania. 

7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt komputerowy:  

a. jest niezgodny z opisem zawierającym specyfikację techniczną  

b. nie jest kompletny, 

c. posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, 

osoby upoważnione odmówią odbioru części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając 

protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin 

dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności 

odbioru zostanie powtórzona. 

8. Za ujawnione wady dostarczonego sprzętu komputerowego odpowiada Dostawca 

i zobowiązuje się do jego wymiany, na własny koszt, na towar o odpowiedniej jakości 

w terminie 3 dni roboczych od chwili ujawnienia jego wad.  

9. W przypadku innych zastrzeżeń dotyczących dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający 

wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru dostarczonego przedmiotu umowy 

wraz z określeniem terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia, nowego, wolnego od wad. 

10. W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem niniejszej umowy Zamawiający 

zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak 

certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są 

oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu zamawiający może 

zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację 

czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku 

identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, 

w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający 

zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i 

certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstąpienia od 

umowy w terminie dni 5 od daty dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane 

właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań 

11. Protokół Końcowego Odbioru zostanie podpisany przez Zamawiającego po potwierdzeniu 

wykonania dostawy, po podpisaniu Protokołów odbioru dostawy. 

12. Prawo własności przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez Zamawiającego 

Protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń.  

13. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym podpisany 

zostanie Protokół końcowego odbioru bez zastrzeżeń,  

14. Dostawca zapewni możliwość zgłaszania wszelkich uwag dotyczących realizacji umowy: 

a) telefonicznie pod numerem: …………………………………………………….. 

c) pocztą elektroniczną po adresem: ………………………………………………………….. 

 

§ 2 

 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres, 

zależny od rodzaju urządzenia: 

a) Komputery stacjonarne z oprogramowaniem  – min. 36 miesięcy gwarancji producenta 

w trybie on-site., 

b) Monitor dotykowy - min. 36 miesięcy gwarancji producenta. 



Okres gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w sprzęcie komputerowym, Dostawca 

w ramach gwarancji,  zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od zgłoszenia 

przez Zamawiającego tego faktu (reklamacja), z zastrzeżeniem, że naprawy odbywać się będą 

w dniach roboczych, do: usunięcia wad sprzętu komputerowego w siedzibie Zamawiającego lub, 

jeżeli usunięcie wady w siedzibie nie jest możliwe, usunięcia wady poza siedzibą Zamawiającego. 

W przypadku, gdy Dostawca wykonuje naprawę poza siedzibą Zamawiającego, jest on 

zobowiązany na czas naprawy udostępnić Zamawiającemu i dostarczyć na własny koszt sprzęt 

zastępczy o parametrach nie gorszych od sprzętu naprawianego. Koszty związane 

z dostarczeniem sprzętu zastępczego ponosi Dostawca lub wymiany sprzętu na nowy wolny od 

wad. 

3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2, będą przyjmowane przez Dostawcę na adres e-mail 

………………….. 

4. W przypadku wad dysku twardego lub innego nośnika danych w sprzęcie komputerowym. Sprzęt 

będzie wymieniony przez Dostawcę na nowy wolny od wad bez konieczności zwrotu 

uszkodzonego dysku twardego lub innego nośnika danych i dokonywania ekspertyz poza 

siedzibą Zamawiającego. 

5. Dostawca gwarantuje, że usługi gwarancyjne w ramach Umowy będą świadczone w sposób 

profesjonalny zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży. 

6. W przypadku, gdy zwłoka w usunięciu zgłoszonej wady z tytułu gwarancji Dostawca będzie 

trwała dłużej niż termin określony w ust. 2, Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt 

Dostawca. 

7. Koszty związane z odebraniem oraz wymianą sprzętu komputerowego z tytułu gwarancji wolne 

od wad ponosi Dostawca 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na 

odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez 

Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi 

ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Dostawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia 

odmowy przez Dostawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 

upływu czasu na ich wykonanie. 

9. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Dostawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

wadliwego Sprzętu rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw Sprzętu objętego 

gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub 

zwrócenia Sprzętu naprawionego. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o 

czas, w ciągu którego wskutek wady Sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego 

korzystać. 

 

§ 3 

1. Dostawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w kwocie 

………………………………………… brutto zł. 

2. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną na adres 

sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl 

3. Dostawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość towaru.  



4. Płatność wynikająca z Umowy zostanie dokonana przez zamawiającego przelewem, w terminie 30 

(trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie Protokół Końcowego Odbioru bez zastrzeżeń, 

podpisany przez strony umowy.  

6. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu 

pomiędzy podmiotami trzecimi. 

7. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

§ 4 

1. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Dostawca, Zmawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych w wysokości 10 % 

wartości umowy. 

2. Za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymanie terminu realizacji 

przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia ustalonego w § 5 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe. 

4. Kary liczone są od wartości brutto, płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Dostawcę 

wezwania do ich zapłaty, a w przypadku kary określonej w pkt. 2 Zamawiający uprawniony jest do 

jej potrącenia z wynagrodzenia Dostawcy. 

5. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy 

powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowna, bądź szkoda powstanie z innych 

przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu  przysługuje prawo do dochodzenia 

pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Dostawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części Umowy. 

3. Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w sytuacjach gdy: 

a. Zwłoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy wynosi więcej niż 14 (czternaście) dni 

kalendarzowych 

b. Dostawca powierzył wykonanie Przedmiotu umowy osobie trzeciej 

c. Dostawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z niniejszą umową, chyba że 

Zamawiający w formie pisemnej wyraził zgodę na realizację przedmiotu umowy 

w sposób odmienny 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w 

terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia w którym Zamawiający dowiedział się o zaistnieniu 

okoliczności uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia 

5. W przypadku realizacji przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy, Zamawiający 

zachowuje uprawnienia do żądania zapłaty przez Dostawcę kar umownych, jeżeli przed 

odstąpieniem uzyskał takie uprawnienia. 



 

§ 6 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub 

informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy 

konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: 

technicznych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa, treści umów z 

podwykonawcami lub zmian podwykonawców, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu 

określonego w postanowieniach umowy zawartej z Dostawcę. 

3. Niezależnie od okoliczności wymienionych w pkt. 2 Zamawiający ma prawo dokonywać zmian 

umowy dotyczących w szczególności: 

a) zmiany parametrów przedmiotu umowy na wyższe (korzystniejsze dla Zamawiającego) 

przy zachowaniu ceny określonej w niniejszej umowie, 

b) zmiany zaoferowanego modelu urządzenia na inny model o parametrach nie gorszych 

niż zaoferowane pierwotnie w ofercie w przypadku wystąpienia obiektywnych 

okoliczności niewynikających z przyczyn leżących po stronie Dostawcy 

c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, w tym Osób 

odpowiedzialnych,  

d) zmiany siedziby, danych teleadresowych jednej ze stron umowy, 

4. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, Strony 

umowy postanawiają, że wynagrodzenie netto określone w § 5 ust. 1 pozostanie bez zmian. 

Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili 

powstania obowiązku podatkowego. 

 

§ 7 

1. Wszelka korespondencja będzie przekazywana drugiej Stronie osobiście lub zostanie wysłana 

pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres: 

 Zamawiającego:  

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy 

ul. Długa 39 

85-858 Bydgoszcz 

 Dostawcy:………………………………………………… 

2. Strony dopuszczają również możliwość przekazania dokumentów przy użyciu systemu 

elektronicznej komunikacji w taki sposób, żeby adresat mógł się z nimi zapoznać, z tym, że 

dokument nadany przy użyciu środka komunikacji elektronicznej winien być każdorazowo 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni, wysłany pocztą lub kurierem. Strony 

wskazują następujące adresy do korespondencji elektronicznej: 

 Zamawiającego: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl;  

 Dostawcy: ………………………………………………………….. 

 

§ 8 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 



2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów, będą 

one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

4. Nieważność któregokolwiek z postanowień umowy, w całości lub w części, nie wpłynie na 

ważność pozostałych postanowień umowy. W takim wypadku strony zastąpią postanowienia 

nieważne postanowieniami ważnymi, które odpowiadają w największym możliwym stopniu 

ich woli. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

6. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

DOSTAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 


