
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

Projektowane postanowienia umowne 

 UMOWA  

zawarta między: 

Urzędem Statystycznym w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa posiadającym NIP: 521-

052-03-98 oraz REGON: 000331524, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………………………….. 

a 

firmą …………………………….. posiadającą NIP: ,……………………………… oraz REGON: 

…………………………………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  

……………………………………………………………………………. 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest 

dostawa ……………………..…………………………………………………………..……… dla Urzędu 

Statystycznego w Warszawie. 

2. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ……………………… r., 

która stanowi załącznik nr 1 oraz w Zaproszeniu do składania ofert, które wraz z opisem przedmiotu 

zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

3. Dostarczony towar będący przedmiotem umowy będzie nowy i nieużywany. 

§ 2. 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy strony ustalają na następny dzień roboczy 

od dnia podpisania umowy. 

2. Dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od podpisania umowy.  

3. Po zrealizowaniu dostawy nastąpi 3 dniowy termin, liczony w dniach roboczych, na dokonanie 

odbioru technicznego sprzętu, potwierdzonego protokołem. 

§ 3.  

1. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (umowy) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

w kwocie ……………………………… (słownie: ……………………………………………..). 

2. Strony ustalają cenę jednostkową za dostawę przedmiotu umowy wynoszącą …………………..zł 

brutto. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru technicznego,  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.  

5. Wynagrodzenie podlega mechanizmowi podzielnej płatności. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu 

odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

9. Wszelkie należności wynikające z umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji wierzytelności 

(w tym również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego. 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, 

tj. do Urzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21 w Warszawie. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostarczenia przedmiotu umowy z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy. 

3. Dostawa zostanie zrealizowana w dzień powszedni, co do zasady w godzinach od 8:00 do 14:00, 

jednakże za zgodą stron termin ten może być modyfikowany. Zmiana pory dostawy nie wymaga 

aneksowania umowy. 
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4. Przez dostarczenie przedmiotu umowy rozumie się transport, rozładunek, wniesienie przedmiotu 

umowy do pomieszczenia wskazanego przez przedstawicieli Zamawiającego – na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

5. Odbiór sprzętu zostanie dokonany na podstawie odbioru technicznego, którego celem będzie 

w szczególności sprawdzenie zgodności parametrów technicznych sprzętu zgodnie 

z zamówieniem, w ciągu 3 następnych dni roboczych licząc od dnia dostawy. 

6. W ramach procedury odbioru technicznego 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 lub 

do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty dostawy. Ponadto, powyższe informacje 

zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany zakwestionowanego przy odbiorze sprzętu 

niezwłocznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu 

dostarczenia zakwestionowanego sprzętu. 

8. Podpisanie protokołu odbioru technicznego przez Urząd uważa się za potwierdzenie odbioru 

dostawy i chwilę przejścia niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia sprzętu będącego 

przedmiotem umowy. 

9. Protokół odbioru technicznego oraz prawidłowo wystawiona faktura VAT stanowić będą podstawę 

do dokonania płatności za realizację przedmiotu zamówienia objętego dostawami. 

10. Zamawiający zobowiązany będzie do zachowania należytej staranności przy przechowywaniu 

sprzętu do czasu jego odbioru technicznego. 

11. Wykonawca dołączy do dostarczonego sprzętu karty gwarancyjne oraz wszelkie instrukcje, 

pouczenia, opisy techniczne, konieczne do korzystania ze sprzętu, sporządzone w języku polskim. 

§ 5. 

1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym sprzęcie, ponosi 

z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli 

dostarczony wyrób:  

1) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej; 

2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie 

ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono go w stanie 

niezupełnym. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczany sprzęt gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc 

od dnia wystawienia faktury oraz zapewni w cenie wyrobu serwis gwarancyjny.  

3. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów 

niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie 

następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. 

4. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy lub do dostarczenia 

przedmiotu umowy wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. 

5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przedmiot umowy 

za taki sam przedmiot umowy – wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia go. Wymiany przedmiotu umowy Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet 

gdyby cena uległa zmianie. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad fizycznych lub 

uszkodzeń w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca podejmie kroki by przywrócić jego 

prawidłowe działanie, po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu w następujących terminach: 

1) rozpoczęcie naprawy nie później niż następnego dnia roboczego po zgłoszeniu; 

2) zakończenie naprawy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia awarii; 

3) w przypadku gdy przewidywany czas naprawy przedmiotu umowy będzie dłuższy niż 3 dni 

robocze, następnego dnia roboczego Wykonawca dostarczy na własny koszt sprzęt zastępczy 

(o co najmniej tych samych parametrach i funkcjach użytkowych). 
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7. Wszystkie koszty naprawy w tym koszty części, wysyłki sprzętu do serwisu, dojazdu serwisantów 

oraz koszty dostawy sprzętu zastępczego obciążają Wykonawcę. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać napraw wyłącznie z zastosowaniem części nowych 

i nieużywanych. 

9. Wykonawca: 

1) przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad sprzętu Zamawiający nie mógł 

z niego korzystać; 

2) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu w czasie 

od przyjęcia go do naprawy, aż do czasu jego usprawnienia i przekazania Zamawiającemu; 

3) zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód 

powstałych w wyniku dostarczenia wadliwego sprzętu.  

10. W przypadku, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 4 tygodnie lub gdy sprzęt będzie naprawiany 

trzykrotnie podczas okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany 

sprzęt na nowy, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych. 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne i wynoszące: 

1) 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za zwłokę w dostarczeniu sprzętu 

stanowiącego przedmiot zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej 

niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

2) w wysokości 1 % wartości urządzenia wymagającego usługi gwarancyjnej, według ceny 

jednostkowej urządzenia określonej w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

w realizacji usługi gwarancyjnej, z wyłączeniem przypadku dostarczenia w terminie 

urządzenia zastępczego lub wymianie sprzętu wadliwego na sprzęt wolny od wad. 

2. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 

ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Zamawiający ma prawo dochodzenia 

na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego. 

4. Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

na podstawie noty obciążeniowej. 

§ 7. 

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w trybie określonym w art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy 

ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje zobowiązań 

wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie; 

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub 

znacznej jego części, a także złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej 

w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.  

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz 

z podaniem szczegółowego uzasadnienia.  

§ 8. 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały 

w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej umowy, 

co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako takie 

są traktowane przez drugą stronę. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem 

lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej strony o wskazanie, czy informację 

tę ma traktować jako poufną. 
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3. Każda ze stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień 

niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej 

interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze stroną. 

§ 9. 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 

działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie 

adresu siedziby firmy, w okresach: obowiązywania umowy, gwarancji i rękojmi oraz niezakończonych 

rozliczeń umownych, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatni adres 

podany przez Wykonawcę. 

§ 10.  

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 11. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

§ 12. 

Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy. 

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, 

w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnego. 

§ 13. 

Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 14. 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część umowy. Załącznikami są: 

1) oferta Wykonawcy; 

2) opis przedmiotu zamówienia. 

§ 15. 

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

Zamawiający Wykonawca 


