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UMOWA DOSTAWY NR …………………  

zawarta we Wrocławiu dnia ……………..  

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KA-DZP.362.1.7.2020 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  

pomiędzy: 

Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Komandorskiej 118/120, 53-345 Wrocław, 

NIP 896-000-69-97, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje: 

………………………………………,  

a 

………………………………………, z siedzibą ………………….., NIP……………………, zwaną w treści umowy 

„Wykonawcą”, którą reprezentuje: 

……………………………………… 

zwanymi dalej z osobna lub łącznie odpowiednio „Stroną” lub „Stronami”.  

§ 1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu drukującego i skanującego dla Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i zgodny z wymaganiami wyspecyfikowanymi przez 

Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia wyspecyfikowanym w załączniku nr 2 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

3. Źródło finansowania: Zadanie II jest finansowane z projektu „Nowa jakość - nowe możliwości. 

Zintegrowany program rozwoju uczelni” o numerze POWR.03.05.00-00-Z221/18 w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

§ 2 

Sposób wykonania umowy 

1. Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt do pok. –114 w Budynku Z, po szczegółowych ustaleniach z 

Centrum Informatyki, tel. 71 36 80 494, pok. -114 w Budynku Z. 

2. Wszystkie koszty (w tym koszty cła, transportu, opakowania i ubezpieczenia) związane z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy, a także ryzyko jego utraty lub uszkodzenia w czasie dostawy (przewozu, 

załadunku i wyładunku) obciążają lub spoczywają na Wykonawcy. 

§ 3 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością. 

2. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się, w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia Wykonawcy warunków 

do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji przedmiotu umowy. 

4. Do każdego dostarczonego sprzętu Wykonawca dołączy instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku 

polskim.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony sprzęt wraz z kartami gwarancyjnymi. Jeśli 

producent sprzętu nie przewiduje dołączania do niego kart gwarancyjnych, Wykonawca określi zasady 

świadczenia przez niego gwarancji w formie papierowej. 

6. Sprzęt powinien posiadać (na zewnętrznej stronie obudowy) oznakowanie pozwalające na 

jednoznaczną identyfikację Producenta (nazwa Producenta, numer fabryczny). 

7. Sprzęt ma być dostarczony z zamówionym oprogramowaniem systemowym i sprzętowym już 

zainstalowanym. 

8. Zamawiający wymaga, aby serwis gwarancyjny wykonywany był wyłącznie przez firmy posiadające 

autoryzację producenta sprzętu. Wykonawca wskazał firmy posiadające autoryzację producenta 

sprzętu, które wykonywać będą serwis gwarancyjny, w tab. II zał. nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy” 

stanowiącego zał. nr 1 do umowy. 

9. Wydanie przedmiotu zamówienia następuje z chwilą dokonania jego odbioru. Odbiór przedmiotu 

zamówienia przeprowadzony będzie przez pracowników Centrum Informatyki i obejmować będzie 

sprawdzenie zgodności dostarczonego sprzętu z zamówieniem i sporządzenie protokołu odbioru, 

podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację 

umowy.  

W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawcę będą 

obciążać ewentualne skutki mogące wyniknąć z tego zaniechania. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz 

innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę 

ich utrwalenia i przekazania.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie 

realizacji umowy. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie szkodę z powodu ujawnienia przez 

Wykonawcę informacji poufnych, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia tej szkody w pełnej 

wysokości, tj. łącznie z odszkodowaniem za utracone korzyści.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do wypełniania obowiązku informacyjnego 

przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w związku z 

realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 4 

Wynagrodzenie i sposób rozliczenia 

1. Za wykonanie określonego w §1 przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne w 

wysokości ………………….. złotych brutto, w tym ………….. złotych netto oraz należny podatek VAT. 

2. Zapłata za dostarczany sprzęt będzie dokonywana po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego, 

które stanowi przedmiot umowy, przeprowadzonym zgodnie z § 3 ust. 9 niniejszej umowy, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca jest zobowiązany w wystawionej fakturze wskazać symbol jednostki w UEW: KA-CI, numer 

zamówienia zarejestrowanego w DZP: KA-DZP.362.1.1.2020  oraz przekazać fakturę do Kancelarii 

Ogólnej w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku faktury elektronicznej przekazać fakturę na adres 

e- mail: kancelaria.ogolna@ue.wroc.pl. 
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§ 5 

Czas realizacji umowy 

1. Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt do pok. –114 w Budynku Z, po szczegółowych ustaleniach z 

Centrum Informatyki, tel. 71 36 80 494, pok. -114 w Budynku Z. 

2. Ustala się, że dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,  

z wyjątkiem dni wolnych od pracy wskazanych przez Zamawiającego oraz dni ustawowo wolnych od 

pracy i świąt. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia po dokonaniu ustaleń z 

Centrum Informatyki. 

§ 6 

Rękojmia za wady 

1. Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

zmniejszające wartość lub użyteczność dostarczonego asortymentu, będącego przedmiotem umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi, liczony od dnia odbioru sprzętu przez Zamawiającego, 

jest równy okresowi gwarancji. 

3. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o uznaniu reklamacji lub o odmowie jej 

uznania w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego ujawnionej wady i/lub braku. 

4. W przypadku reklamacji Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia na własny koszt przedmiotu 

umowy wolnego od wad i/lub brakującego w terminie do 7 dni od daty uznania reklamacji lub 

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do poinformowania Zamawiającego o sposobie 

załatwienia reklamacji, o którym mowa w ust. 3. 

5. Zgłoszenie ujawnionej przez Zamawiającego wady i/lub braku powinno nastąpić pisemnie lub poprzez 

przesłanie do Wykonawcy zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres mailowy: ………………. 

§ 7 

Gwarancja 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony produkt na okres minimum 24 m-cy. 

2. Bieg terminu gwarancji dla zamówienia rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru 

jednostkowego zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru zamówienia, o którym mowa w § 3 

ust. 9 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 

dostarczonego sprzętu i do uzupełnienia ewentualnych braków w zrealizowanej dostawie, jeżeli są one 

następstwem jego działań lub zaniechań. 

4. Wykonawca zapewnia, że użyte materiały, wykonywane prace i ich efekty będą zgodne z 

obowiązującymi przepisami, normami i normatywami technicznymi obowiązującymi w Polsce. 

5. Naprawy gwarancyjne odbywać się będą na miejscu, z zastrzeżeniem ust. 8, bez dodatkowych opłat 

za transport i dojazd, przez autoryzowany serwis producenta urządzeń, co zapewnia Wykonawca. 

6. Ustala się czas reakcji serwisu producenta na awarię urządzenia, tj. od chwili zgłoszenia, z 

gwarantowanym czasem rozpoczęcia naprawy, do końca następnego dnia roboczego. 

7. Ustala się, że Wykonawca usunie awarię sprzętu w terminie do 14 dni, od dnia zgłoszenia telefonicznego, 

lub na adres e-mail. jeśli Wykonawca nie usunie wad we wskazanym terminie Zamawiający może 

dokonać ich zastępczego usunięcia na koszt Wykonawcy z zachowaniem uprawnień gwarancyjnych. 

8. W przypadku konieczności dokonywania poważniejszych napraw poza siedzibą Zamawiającego 

Wykonawca zapewni niezwłocznie sprzęt zastępczy, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, technicznie 

równoważny sprzętowi naprawianemu. Dostarczenie i odbiór sprzętu zastępczego odbywać się będzie 

staraniem i na koszt Wykonawcy. 
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§ 8 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność na zasadzie kar umownych płatnych w następujących przypadkach  

i następującej wysokości, a mianowicie w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego 

brutto za niezrealizowaną część przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 % 

wartości wynagrodzenia umownego brutto wadliwego przedmiotu umowy, za każdy dzień 

opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu ustalonym na usunięcie wad,  

c) z tytułu rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu 

umowy, 

d) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania/wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 

przedmiotu umowy; 

e) w przypadku niedotrzymania obowiązku wynikającego z postanowienia o którym mowa w § 3 ust. 

12 i 13, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego wynagrodzenia kwoty 

naliczonych kar umownych.  

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda łącznie liczona 

łącznie z odszkodowaniem za utracone korzyści, przewyższająca wysokość zastrzeżonej kary umownej 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 

cywilnego. 

4. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. Jeżeli to samo zdarzenie daje podstawę do 

naliczenia kilku kar, wszystkie kary będą sumowane oraz naliczane przez cały okres istnienia podstaw 

do ich naliczenia. Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od Umowy, nie wpływa na prawo 

dochodzenia zapłaty kar przez Zamawiającego. 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy 

przez Wykonawcę. Przez niewykonanie umowy należy rozumieć sytuacje, gdy Wykonawca w ogóle nie 

wykona zobowiązania, które jest przedmiotem umowy na rzecz Zamawiającego. Przez nienależyte 

wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności niespełnienie przez Wykonawcę zobowiązana 

określonego w umowie w terminie lub w miejscu, niewykonanie przez Wykonawcę zobowiązania w 

całości albo wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania w sposób nieodpowiadający temu co strony 

ustaliły w umowie np. co do jakości. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do 

Zamawiającego. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 30 dni od stwierdzenia przez 

Zamawiającego nienależytego wykonania umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

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

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
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Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

§ 10 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Z ramienia Zamawiającego za nadzór nad wykonaniem i rozliczenie umowy będzie odpowiadać: 

…………. 

2. Z ramienia Wykonawcy za realizację umowy będzie odpowiadać: ……………………………………. 

§ 11 

Istotne zmiany umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy z wybranym w wyniku niniejszego postępowania 

Wykonawcą, chyba że zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ustawy. 

2. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

§ 12 

Postanowienia dodatkowe 

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez uprzedniej 

pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 

2. Strony ustalają, że sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy (zał. nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy”) 

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ „OPZ”) 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


