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Załącznik nr 2 do SWZ 

Istotne postanowienia umowy 

Umowa nr ……………….. 

 

(zwana dalej „Umową”) 

Zawarta w dniu.................... w Warszawie pomiędzy: 

Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Księcia 
Trojdena 4, NIP: 526-22-78-704, REGON: 013082797, reprezentowanym przez: 

1. ………………………………., 

2. ………………………………., 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną", reprezentowanym przez: 

…………, 

a 

……………………………………………………………, 

z siedzibą w ………………………………………….., zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym  
…………………………………………………….pod nr KRS ……………………….., Regon …………………………, NIP 
…………………………… z Kapitałem Zakładowym ……………………………… zł, 

 

zwana dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, reprezentowana przez: 

……………………………………. - ………………………………………… 

Umowa została zawarta z Wykonawcą, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 
ADZ.261.55.2021 w trybie podstawowym bez negocjacji tj. art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) („ustawa PZP”). 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: serwerów, 
dysków i macierzy NAS, wymienionych w Specyfikacji Cenowo-Ilościowej (Załącznik nr 1 do Umowy), 
zwanych dalej „Urządzeniami”, oraz świadczenie gwarancji jakości zgodnie z § 4 Umowy do Umowy i 
Załącznikiem Nr 4 do Umowy. 

2. Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik 
nr 2 do Umowy oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, powstałej na podstawie złożonej wraz z 
ofertą matrycy zgodności, stanowiącej załącznik Nr 3 do Umowy, obejmującej typy, modele, kody 
produktów (part numer – o ile istnieje taka możliwość) wchodzących w skład Przedmiotu Umowy 
Urządzeń. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 
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3.1 Urządzenia są dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Unii Europejskiej oraz, że 
posiadają certyfikaty dopuszczające do stosowania w Unii Europejskiej; 

3.2 Wykonawca oświadcza, że Urządzenia są nowe, nieużywane, kompletne, sprawne i wolne od wad 
zarówno fizycznych, jak i prawnych oraz nie są obciążone prawem osób trzecich i pochodzą z 
oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta Urządzeń; 

3.3 dostarczane Urządzenia są zgodne z ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, zawartą w 
Załączniku nr 3  do Umowy jest kompletne i odpowiada wymogom Umowy; 

3.4 Urządzenia nie wykazują jakichkolwiek wad, w tym zarówno wad fizycznych jak i wad prawnych, 
które ograniczałyby ich prawidłowe funkcjonowanie oraz użytkowanie; 

3.5 Urządzenia oraz żadna część wchodząca w ich skład, nie jest obciążona prawem obligacyjnym na 
rzecz osób trzecich, nie toczy się dotyczące ich postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed 
jakimkolwiek innym organem orzekającym, nie są też przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca 
oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa 
Zamawiającego wynikające z Umowy; 

4. Ponadto, Wykonawca oświadcza, że: 

4.1 posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami 
wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonywaniem Przedmiotu 
Umowy, ze starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie trudniącego się działalnością lub 
wykonywaniem czynności stanowiących Przedmiot Umowy.  

4.2 Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, 
którymi posługuje się przy realizacji Umowy, w tym za działania i/lub zaniechania innych 
podmiotów działających w jego imieniu i na jego rzecz celem lub w związku z realizacją Przedmiotu 
Umowy, jak za swoje działania i/lub zaniechania. 

4.3 Brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego 
wynikające z Umowy. 

§ 2 
MIEJSCE DOSTAWY I TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca dostarczy Urządzenia na własny koszt i ryzyko, do siedziby Międzynarodowego Instytutu 
Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ul. Księcia Trojdena 4, 02 - 109 Warszawa, zwanej dalej 
„Miejscem dostawy”. 

2. Przedmiot Umowy zostanie zapakowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo przez cały okres 
transportu. Opakowanie będzie właściwe dla danego środka transportu.  

3. Zamawiający dopuszcza, aby Urządzenia zostały rozpakowane i uruchomione przed dostarczeniem 
wyłącznie przez Wykonawcę iw celu zmontowania i weryfikacji działania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całości Przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 w 
terminie ……. 1 dni od daty zawarcia umowy. 

5. Dostawa Urządzeń nastąpi poprzez realizację dostaw częściowych z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, w 
których zawartość oraz terminy dostaw będą ustalane każdorazowo pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą. 

                                                 
1 Stanowi kryterium oceny ofert. 
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6. Każda dostawa Urządzeń zostanie potwierdzona przez Strony podpisaniem Protokołu Odbioru Dostawy, 
którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy, sporządzonym w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Protokół Odbioru Dostawy będzie potwierdzał zgodność 
dostarczonych Urządzeń pod względem ich ilości i rodzaju ze Specyfikacją Cenowo-Ilościową oraz 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

§ 3 
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Cena Przedmiotu Umowy wynosi netto …………………….. złotych (słownie złotych: ……………………………………) 
powiększona o wartość podatku VAT w kwocie: ………………….. złotych, co stanowi cenę brutto w wysokości 
……………………. złotych (słownie złotych: …………………………………..) zwaną dalej „Ceną Umowy”. 

2. Ceny jednostkowe poszczególnych Urządzeń zawarte są w Specyfikacji Cenowo-Ilościowej. 

3. Ceny jednostkowe netto nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

4. Cena Umowy uwzględnia wszystkie koszty i opłaty Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem 
Przedmiotu Umowy w tym dostawy. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów poza 
wskazanymi w niniejszym paragrafie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur po każdej zrealizowanej w ramach Umowy dostawie, 
ale nie wcześniej niż po podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru Dostawy dla danej dostawy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikających z realizacji dostaw jak wyżej przelewem 
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury na podstawie następujących dokumentów: 

6.1  oryginału faktury Wykonawcy na kwotę dostawy, wystawioną nie wcześniej niż data podpisania 
Protokołu Odbioru Dostawy dla danej dostawy bez uwag, zgodnego z Załącznikiem Nr 4 do Umowy; 

6.2  kopii Protokołu Odbioru Dostawy podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń. 

7. Za termin zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego wymaganą 
należnością na rzecz Wykonawcy. 

8. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami VAT. 

9. Zamawiający preferuje wystawienie i przesyłanie drogą elektroniczną faktury elektronicznej w formie 
pliku PDF na  adres Zamawiającego: ……………... Faktury będą przesyłane przez Wykonawcę 
na wspomniany adres Zamawiającego z adresu: .......@........ 

10. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2191)   Wykonawca ma prawo do wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem konta Wykonawcy. Ustrukturyzowana 
faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług oraz 
danych zawierających minimum:  

10.1. informacje dotyczące odbiorcy płatności;  

10.2. wskazanie umowy zamówienia publicznego. 

11. Przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów, o których mowa w Ustawie wskazanej w 
powyższym ustępie, każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego. 

mailto:faktury@pansa.pl
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12. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w  ust. 10 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany będzie do poinformowania o tym Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres e-
mail:………………… za potwierdzeniem odbioru, minimum 2 dni przed wystawieniem faktury. 

13. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przelewem typu Split – payment 
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze zgodny z rachunkami Wykonawcy ujętymi w 
wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

§ 4 
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zwanej dalej „Gwarancja Jakości” i rękojmi za wady 
zwanej dalej „Rękojmia za Wady” na Urządzenia na okres liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru 
Dostawy dla ostatniej realizowanej dostawy, na warunkach określonych w Załączniku Nr 5 do Umowy. 

2. Okres Rękojmi za Wady jest równy okresowi Gwarancji Jakości i wynosi: 

2.1. Dla pozycji 1 i 4 wskazanych w Specyfikacji Cenowo-Ilościowej - 3 lata, odrębnie dla poszczególnych 
Urządzeń objętych Przedmiotem Umowy.  

2.2. Dla pozycji 2, 3 i 5 wskazanych w Specyfikacji Cenowo-Ilościowej-  5 lat, odrębnie dla poszczególnych 
Urządzeń objętych Przedmiotem Umowy.  

3. W okresie obowiązywania Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady Wykonawca zobowiązuje się do: 

3.1. nieodpłatnej naprawy Urządzeń bądź ich części w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urządzeń, 

3.2. wymiany Urządzeń bądź ich części na wolne od wad w przypadku wystąpienia niemożliwych do 
naprawienia wad.  

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady fizyczne Urządzeń niezależnie od 
uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości. 

5. Szczegółowe warunki świadczenia Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady oraz tryb zgłaszania wystąpienia 
jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urządzeń zawarte są w Załączniku nr 5 do Umowy. 

§ 5 
KARY UMOWNE 

1. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca 
będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% Ceny Umowy. Zapłata 
kary nastąpi w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych za opóźnienie 
wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań umownych w wysokości: 

2.1.  0,6 % Ceny jednostkowej brutto niedostarczonego Urządzenia, określonego w Specyfikacji Cenowo-
Ilościowej, za każdy dzień opóźnienia w dostawie Urządzenia w stosunku do terminu określonego w  
§ 2 ust. 4 Umowy. 

2.2. 0,6 % Ceny brutto jednostkowego zgłaszanego Urządzenia, określonego w Specyfikacji Cenowo-
Ilościowej, za każdy dzień opóźnienia wynikający z nie dotrzymania warunków Umowy wynikających 
z Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady opisanych szczegółowo w §4 Umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur przedstawionych do 
zapłaty, na podstawie noty obciążeniowej , na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego ponad naliczone kary umowne, do wysokości rzeczywistej straty, z 
wyłączeniem utraconych korzyści 

6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie Umowy nie 
przekroczy 50% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy.  

§ 6 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja Przedmiotu Umowy nie spowoduje naruszenia 
przez Wykonawcę i/lub przez Zamawiającego czyichkolwiek majątkowych praw autorskich, znaków 
handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how oraz innych praw 
chronionych. 

2. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w związku 
z realizacją umowy, dotyczącą w szczególności naruszenia czyichkolwiek praw autorskich, znaków 
handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz innych praw chronionych, pod 
warunkiem, że Zamawiający przestrzegał warunków licencyjnych na produkty dostarczone przez 
Wykonawcę w ramach Umowy. 

§7 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania warunków Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszania warunków Umowy, określając odpowiedni termin, nie 
krótszy niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający może w całości lub w części 
odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy z uwzględnieniem treści ustępów niniejszego paragrafu. 
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć w ciągu 30 dni od upływu powyższego terminu. 
Niezależnie od powyższego Zamawiającemu służy ustawowe prawo odstąpienia. 

2. 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 dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zakres dostaw, które zostały 
zrealizowane do dnia przerwania dostaw z powodu określonego w piśmie przez Zamawiającego. 
Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu inne roszczenia. 

3. Odstąpienie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 
ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w formie aneksu na 
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP a w szczególności, gdy: 

1.1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia (w tym nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, która 
będzie powodowała zmianę Ceny Umowy); 
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1.1.1. W takim wypadku Strony uzgodnią zmiany Umowy wymuszone nowymi przepisami; 

1.1.2. Zmiana Ceny Umowy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa  
w ust. 1 pkt 1.1. powyżej; 

1.1.3. W wypadku zmiany, o której mowa w tym ustępie, cena netto Umowy nie zmieni się,  
a określona w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

1.2. wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można 
usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy 
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony o ile nie ulegnie zmianie ogólny charakter 
Umowy do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, zmiana nie wprowadza warunków, które 
gdyby były przyjęte w postępowaniu powodowałaby możliwość ubiegania się o zamówienie innych 
podmiotów lub też przyjęto by ofertę innej treści, nie narusza równowagi ekonomicznej Umowy na 
korzyść Wykonawcy, nie rozszerza i nie zmniejsza zakresu świadczenia i zobowiązania wynikającego  
z Umowy. 

1.3. zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od Stron, które uniemożliwiłyby 

terminowe wykonanie zobowiązań. W takim przypadku Strony zgodnie ustalą zasadność i możliwość 

wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas faktycznego wstrzymania realizacji ze względu na 

zaistnienie zdarzeń o charakterze siły wyższej; 

1.4. zaistnieją powody niezależne od Zamawiającego lub wynikające ze specyfiki działalności 

Zamawiającego, w tym związane z brakiem dostępu do Miejsca  dostawy, którego skutkiem będzie 

opóźnienie lub niemożność wykonania dostawy stanowiącej Przedmiot Umowy. W takim przypadku 

Strony ustalą zasadność i możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas faktycznego 

wstrzymania realizacji ze względu na zaistnienie ww. zdarzenia; 

1.5. dostawa danego Urządzenia, które miało być dostarczone w ramach Umowy okaże się niemożliwa z 

obiektywnych powodów np. z powodu zakończenia produkcji tego urządzenia lub braku jego 

dostępności na rynku po dacie wejścia w życie Umowy. W takim przypadku Wykonawca, po 

uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, może dostarczyć Urządzenie o parametrach nie 

gorszych niż określone w Umowie oraz cenie nie wyższej niż określona w Umowie. 

2. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

§ 9 
SIŁA WYŻSZA 

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą. 
Dla potrzeb Umowy siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do 
zapobieżenia i niezależne od Stron. 

2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o wystąpieniu 
siły wyższej i przewidywanych skutkach w zakresie realizacji jej zobowiązań. 

3. W przypadku, gdy siła wyższa działała nie dłużej niż 30 dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o jej 
działaniu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji w celu zmiany (ustalenia nowych) terminów 
realizacji Umowy, lub zakresu świadczeń Wykonawcy lub Ceny Umowy, (która nie może być wyższa niż 
Cena Umowy określona § 3 ust. 1 Umowy), z zastrzeżeniem, iż Strony mogą postanowić o rozwiązaniu 
Umowy za porozumieniem Stron. W przypadku, gdy siła wyższa działała dłużej niż 60 dni od dnia 
zawiadomienia drugiej Strony o jej działaniu, każda ze Stron może odstąpić od Umowy w całości lub części 
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w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o działaniu siły wyższej, chyba, że Strony wspólnie 
postanowią o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem Stron. 

§ 10 
INFORMACJE POUFNE 

1. Strony Umowy zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim oraz nie wykorzystywania do celów 
innych niż wykonywanie Umowy informacji poufnych i/lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
uzyskanych w związku z realizacją zadań objętych Umową, chyba, że uzyskają pisemną zgodę drugiej 
Strony w każdym konkretnym przypadku. 

2. Ujawnienie informacji poufnych i/lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wymagane zgodnie 
z obowiązującym prawem, orzeczeniem sądowym lub decyzją administracyjną uprawnionego organu 
administracji państwowej nie podlega powyższym ograniczeniom. 

3. Zobowiązania, o którym mowa w niniejszym paragrafie, trwają nadal pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia 
Umowy. Strony odpowiadają za przestrzeganie powyższych obowiązków  przez swoich pracowników, 
pełnomocników oraz za osoby działające w ich imieniu. 

§ 11 
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia mienia Zamawiającego oraz innych 
ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, jak również z tytułu narażenia życia, zdrowia  
i mienia pracowników Zamawiającego, spowodowanych przez pracowników Wykonawcy i/lub osoby 
realizujące w jego imieniu i na jego rzecz Przedmiot Umowy. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców w 
związku z realizacją Umowy, jak za swoje własne. 

§ 12 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych 
pomiędzy Stronami, które wynikły z zastosowania Umowy i/lub jej interpretacji o ile rozwiązanie sporu nie 
powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 13 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę, a w przypadku, gdy 
podpisy będą składane w różnych terminach Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu. 

2. Jeżeli poszczególne postanowienia Umowy okażą się nieważne lub niewykonalne, nie narusza to ważności 
pozostałych postanowień, nieważne lub niewykonalne postanowienia należy zastąpić postanowieniem, 
które w sposób prawnie dopuszczalny jak najbardziej zbliżone jest do woli Stron wyrażonej w Umowie  
i które jest wykonalne. Nowa regulacja zastępująca postanowienie nieważne lub niewykonalne albo 
wypełniająca ewentualną lukę zostanie sporządzona przez Strony w formie pisemnej. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji praw, wynikających z Umowy na osoby 
trzecie. 

4. W sprawach związanych z realizacją Umowy osobami odpowiedzialnymi są: 
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4.1. Ze strony Zamawiającego: 

4.1.1. osobą upoważnioną do dokonywania uzgodnień w zakresie technicznym w trakcie realizacji 
Umowy w tym do podpisania Protokołów jest …………………………………  (tel. …………………………..,  
e-mail: ..............................) i/lub ……………………………… (tel. ………………………………., adres e-mail: 
................................... lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego; 

4.2. Ze strony Wykonawcy: 

4.2.1.  osobą upoważnioną do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy w tym do 
podpisywania Protokołów jest …………………………….(tel.  …………………, adres e-mail: 
..............................) i/lub  ............................... (tel.  ……………………………….) lub inna osoba 
wskazana przez Wykonawcę. 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie wymaga zmiany poprzez podpisywanie aneksu do 
Umowy. Zmiany dokonywane są pisemnie lub drogą elektroniczną, kierowanym w przypadku zmiany po 
stronie Wykonawcy do osoby ze strony Zamawiającego, a w przypadku zmiany po stronie Zamawiającego 
- do osoby ze strony Wykonawcy upoważnionej do dokonywania uzgodnień zgodnie z ust. 4 powyżej. 
Zmiana jest skuteczna od daty doręczenia drugiej Stronie informacji o zmianie. 

6. Osoby, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie są upoważnione do składania w imieniu Stron żadnych 
oświadczeń woli zmierzających lub powodujących zmianę (warunków lub postanowień) Umowy lub 
rozwiązanie Umowy. 

7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust.  
5 powyżej. 

8. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy 
ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

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

10. Załączniki stanowią integralną część Umowy: 

10.1. Załącznik Nr 1 - Specyfikacja Cenowo-ilościowa  

10.2. Załącznik Nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

10.3. Załącznik Nr 3 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – na podstawie matrycy zgodności 

10.4. Załącznik Nr 4 - Wzór Protokołu Odbioru Dostawy 

10.5. Załącznik Nr 5 - Warunki Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady 

10.6. Załącznik nr 6 - Wzór Protokołu Wymiany Urządzenia 

10.7. Załącznik Nr 7 - Wzór Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

      .......................................    ................................................... 
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Załącznik Nr 1 do Umowy nr …………………………….. 

 

Specyfikacja Cenowo-Ilościowa 
 

L.p. Nazwa Urządzenia Ilość 
Cena jedn. 

netto 
[PLN] 

Wartość netto 
[PLN] 

Stawka 
podatku 

VAT 
[%] 

Wartość 
podatku 

VAT 
[PLN] 

Wartość 
brutto 
[PLN] 

 

1 2 3 4 5=3x4 6 7=5x6 8=5+7 

1 Serwery pkt 1 OPZ 2      

2 Dyski pkt 2 OPZ 67      

3 Dyski pkt 3 OPZ 79      

4 
Obudowa NAS pkt 4  

OPZ 
1      

5 Dyski pkt 5 OPZ 10      

RAZEM:  X   
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Załącznik nr 2 do Umowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Stanowi załącznik nr 1 do SWZ
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Załącznik Nr 3 do Umowy nr ………………………………. 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Matryca zgodności 

Stanowi załącznik nr 4 do SWZ 
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Załącznik Nr 4 do Umowy ……………………………. 

 

Wzór Protokołu Odbioru Dostawy 

 

1. Niniejszy protokół potwierdza dostarczenie przez Wykonawcę w dniu………………………. do 
Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie następujących Urządzeń 
zgodnie z Umową Nr ………………………….: 

 

L.p. 

Odniesienie do 
pozycji 

ze Specyfikacji 

cenowo-
ilościowej 

stanowiącej 
Załącznik 

nr 1 

Przedmiot 
dostawy 

/nazwa/ 

Oznakowanie towaru / 

part number / Numer seryjny*- o ile 
istnieje taka możliwość 

Cena 
netto 

PLN 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Ilość dostarczonych kompletów Urządzeń  

Wartość netto w PLN:  

 

......................................................     ................................................. 

Wykonawca        za Zamawiającego 

 

Warszawa, dnia......................... 
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Załącznik Nr 5 do Umowy nr ………………………………… 

 

Warunki Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady 

1. Wykonawca zapewnia wysoką jakość i sprawne działanie Urządzeń zgodnie  
z przeznaczeniem i instrukcją obsługi oraz zobowiązuje się w okresie gwarancji dokonywać bezpłatnych 
napraw oraz wymieniać sprzęt na nowy, wolny od wad w wypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na 
skutek niewłaściwej budowy, materiałów, wykonawstwa lub wad ukrytych  
w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszym załączniku.  

2. Naprawy Urządzeń z tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady realizowane będą wyłącznie przez 
autoryzowany serwis producenta sprzętu. 

3. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszone wady  - w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia wady. 
Zgłoszenia przekazywane będą w dni robocze w godzinach 8.00-18.00. 

4. Dla potrzeb właściwej interpretacji zapisów niniejszego paragrafu, przyjmuje się następujące definicje: 

4.1 Czas reakcji – czas od momentu zgłoszenia Wykonawcy wady przez Zamawiającego do momentu 
poinformowania Zamawiającego o podjętych przez Wykonawcę czynnościach mających na celu 
usunięcie wady. 

4.2 Czas naprawy – czas od momentu zgłoszenia Wykonawcy wady do momentu usunięcia wady. 

5 Zamawiający będzie zgłaszał wszelkie nieprawidłowości w pracy Urządzeń do centrum serwisowego 
Wykonawcy na adres mailowy:………………….. lub na stronie……………………………… w dni robocze w godz. 
………………., podając: numer seryjny urządzenia (o ile jest to możliwe), objawy, adres Zamawiającego, 
nazwisko oraz numer telefonu osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie wadliwych Urządzeń. 

6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia wad bezpośrednio u producenta Urządzeń jednocześnie 
powiadamiając Wykonawcę o przesłaniu takiego  zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 1 do 3 powyżej.  

7 W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę powyższych terminów naprawy/wymiany Urządzenia 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 2 
pkt. 2.2. Umowy, liczonej od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w ustępie 1 powyżej. 

8 Zamawiający ma prawo dokonać rozbudowy Urządzeń o dodatkowe pamięci, napędy i karty bez wpływu 
na gwarancję. 

9 Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta na dostarczone 
Urządzenia. 
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Załącznik Nr 6 do Umowy nr ………………………………… 
 
 
 

Wzór Protokołu Wymiany Urządzenia 
 

Cel przekazania: wymiana Urządzenia w firmie …………………………………… ramach Gwarancji Jakości i Rękojmi za 
Wady, o której mowa w § 4 Umowy Nr ………………………………, zawartej dnia …………………… 
 

Urządzenie przekazane przez Zamawiającego do wymiany 

Lp. Nazwa Typ, numer seryjny – o 
ile jest to możliwe, 

Ilość 

    

 
 
 
Stan/objawy usterki: 
………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Urządzenie otrzymane przez Zamawiającego po wymianie 

Lp. Nazwa Typ, numer seryjny – o 
ile jest to możliwe, 

Ilość 

    

 
 
 
 
 
 

…………………………………..…     ……………………………… 
           Zamawiający                Wykonawca/serwis producenta 

(podpis/y i pieczątka/i)        (podpis/y i pieczątka/i) 
 
 
 
 
………………………………………………………….. 
Miejscowość i data 
 


