
 1 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

WZÓR UMOWY 

 

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamkiem Ujazdowskim, z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Jazdów 2, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 15/92, posiadającym nr NIP: 526-025-12-85, 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. Urszulę Kropiwiec – Zastępcę Dyrektora, 

2. Jolantę Polańską – Główną Księgową. 

a 

..…………. z siedzibą …………………….. wpisaną do ………………………………, 

posiadającą nr NIP ……………… zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

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

 

 

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm) postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawierają 

umowę o następującej treści: 

 

§1 Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą do realizacji zadania 1 – 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dostawa sprzętu komputerowego i 

oprogramowania na wyposażenie Mediateki oraz pozostałych działów, zadania 2 - 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dostawa sprzętu komputerowego i 

oprogramowania na wyposażenie Serwerowni oraz pozostałych działów, zaś Zamawiający 

zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty umówionej ceny.  

2. Szczegółowy opis ww. przedmiotu zamówienia zawiera oferta Wykonawcy oraz załączniki 

nr 1 i 2 do SIWZ stanowiące integralną część umowy. 

 

§2 Termin 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 w terminie  

………dni licząc od dnia podpisania umowy. 

 

§3 Wynagrodzenie 

Za dostawę przedmiotu umowy wskazanego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości netto: ................... zł (słownie: ...................................) plus należny podatek VAT, 

co stanowi łączną cenę brutto: ................... zł (słownie:…………...………). 
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§ 4 Faktury i płatności 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie 

faktury wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowanej dostawie.  

2. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze będzie realizowana przelewem na 

konto bankowe podane na fakturze przez Wykonawcę w terminie 21 dni licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury od Wykonawcy wraz z bezwarunkowymi 

protokołami odbioru dostawy: protokołem ilościowym i protokołem jakościowym. 

 

§ 5 Odbiór dostawy 

1. Zamawiający dokona odbioru dostawy w siedzibie Zamawiającego sporządzając protokoły 

odbioru: ilościowy i jakościowy. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności; 

a) ustalenia ilościowe – stwierdzające kompletność Przedmiotu Zamówienia i brak 

zewnętrznych uszkodzeń 

 b) ustalenia jakościowe – stwierdzające zgodność parametrów dostarczonego Przedmiotu 

zamówienia z warunkami SIWZ (test przeprowadzony na dostarczonym i uruchomionym 

przez Wykonawcę Przedmiocie Zamówienia). 

3. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne oraz 

wszelkie pozostałe dokumenty pozwalające na używanie sprzętu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu 

umowy i pokrycia kosztów transportu z tym związanych. 

 

§ 6 Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w 

terminach zgodnych z określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.  

2. Czas naprawy lub wymiany przedłuża okres trwania gwarancji. Gwarancji podlegają 

wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do wymiany uszkodzonej/wadliwej 

części przedmiotu umowy, w terminie 14 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia od 

Zamawiającego  /złożonego telefonicznie lub przesłanego faksem /, 

4. Wykonawca zobowiązuje się po każdej naprawie sporządzić protokół naprawy i przekazać 

go Zamawiającemu. Protokół powinien zawierać co najmniej określenie wykonanych 

czynności, uszkodzonych elementów, precyzyjne określenie wymienionych elementów. 

5. Obowiązki gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę tylko w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. W przypadku niemożności usunięcia usterki w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, naprawa może zostać dokonana w miejscu wskazanym przez 

Wykonawcę.  

6. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania na czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach nie 

gorszych niż naprawiane urządzenie.  
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§7 Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym w sprawach związanych z niniejszą 

umową jest Andrzej Ozimek  

2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym w sprawach związanych z niniejszą umową 

jest ................... – ...........................  

 

§8 Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

3. Ponadto, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca nie wykona 

któregokolwiek z obowiązków określonych w umowie, po zażądaniu przez 

Zamawiającego spełnienia takiego zobowiązania i wyznaczeniu mu dodatkowego co 

najmniej 7 dniowego terminu. 

4. Postanowienie o odstąpieniu od umowy nie umniejszy innych praw Zamawiającego 

według umowy lub z innego tytułu.  

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w 

terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o podstawach do jego wykonania.  

 

§9 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 10 % wartości brutto wskazanej w § 3 umowy w sytuacji, gdy Zamawiający albo 

Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności lezących po stronie Wykonawcy, 

b) 0,2 % wartości brutto wskazanej w § 3 umowy za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w 

wykonywaniu dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia.  

2. W przypadku, gdy szkoda, jaką poniesie Zamawiający w związku z nienależytym 

wykonywaniem umowy przez Wykonawcę przekroczy wysokość kar umownych 

wskazanych w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej karę umowną.  

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych kar umownych z faktury 

wystawionej przez Wykonawcę.  

 

§10 Warunki zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności: 

a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, 

c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, 
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d) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

e) zmiana urządzenia w przypadku gdy zaoferowane w ofercie urządzenie zostało wycofane  

z produkcji lub nie jest dostępne na rynku, co zostanie potwierdzone oświadczeniem 

producenta lub autoryzowanego dystrybutora. Zaoferowane urządzenie musi posiadać 

parametry nie gorsze niż określone  w treści SIWZ.  

3. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 

opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, itp.). 

4. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający. 

 

§11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % wartości wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §3 ust. 1. 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

…………………………………………………………… 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną.  

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych.  

 

§12 Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory 

rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają odpowiednie 

zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 


