Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA SPRZEDAŻY nr WF-37-12(1-17)/19
WZÓR
dnia .....................w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej
Kupującym, posiadającym nr NIP 525-001-12-66, REGON 000001258, reprezentowanym przez Prodziekana
ds. finansowych Wydziału Fizyki UW – prof. dr hab. Adama Babińskiego, działającego na podstawie
Upoważnienia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 01.09.2016 r.
a
..................................................................................................................................................................................,
będącym płatnikiem VAT, nr NIP.............................., REGON................................. , wypis z KRS …lub innego
rejestru właściwego dla Sprzedawcy, umowa konsorcjum, pełnomocnictwo, stanowi ZAŁĄCZNIK nr 1 do
niniejszej umowy, zwanym dalej Sprzedawcą, działającym na podstawie
....................................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................................................................
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr WF-37-12/19 (art. 39 w związku z art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych),
została zawarta umowa o następującej treści
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż, dostarczenie i wydanie sprzętu komputerowego, w ramach
wymienionych niżej części:
Część 1-17: Dostawa sprzętu komputerowego - ………………………………………………………………….
*” niepotrzebne skreślić
zwanego/zwanych dalej „sprzętem”.
2. Szczegółowy opis sprzętu stanowi oferta Sprzedawcy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia
stanowiące załączniki do niniejszej umowy.
3. Kupujący wymaga, by dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad
fizycznych i wad prawnych, przy czym Kupujący dopuszcza, by sprzęt był rozpakowany i uruchomiony przed
jego dostarczeniem wyłącznie przez Sprzedawcę i wyłącznie w celu weryfikacji jego działania, przy czym jest
zobowiązany do poinformowania Kupującego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Kupujący ma prawo
inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem. Wraz ze sprzętem Sprzedawca przekaże Kupującemu dokumenty
dostarczone przez producenta, to jest gwarancję i instrukcję użytkowania.
4. Sprzedawca dostarczy sprzęt na adres Kupującego: Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, do
pomieszczeń wskazanych przez Kupującego i wyda sprzęt osobom wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Dostarczenie sprzętu nastąpi na koszt i ryzyko Sprzedawcy, a o jego terminie Sprzedawca zawiadomi
pracownika Kupującego wskazanego w § 2 ust. 1 na co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym
dostarczeniem.
6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać sprzęt w terminie ……………. dni/dni roboczych (do
uzupełnienia w zależności od części) od dnia zawarcia umowy.
7. Po dostarczeniu sprzętu do siedziby Kupującego w terminie 3 dni zostanie dokonany odbiór ilościowy,
potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru ilościowego, a w terminie kolejnych 10 dni strony dokonają
odbioru jakościowego, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru jakościowego.
8. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół
odbioru jakościowego bez zastrzeżeń przez obie Strony.
9. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest:
1) niezgodny z opisem zawartym w ofercie lub nie jest kompletny,
2) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,
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Kupujący odmówi odbioru części lub całości sprzętu, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy
odbioru. Kupujący wyznaczy następnie termin dostarczenia nowego sprzętu, wolnego od wad. Procedura
czynności odbioru zostanie powtórzona.
10. Warunkami odbioru jakościowego sprzętu są:
1) sprawdzenie poprawności działania sprzętu oraz zastosowanych w nim podzespołów,
2) wykonanie uruchomienia dostarczonego sprzętu w siedzibie Kupującego.
11. Sprzedawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Kupującego z
dostarczonego sprzętu nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.
§2
1. Przedstawicielami Kupującego do odbioru sprzętu są:
1) ……………………………, tel.: ………………………………, e-mail: ……………………………
2) ……………………………, tel.: ………………………………, e-mail: ……………………………
3) ……………………………, tel.: ………………………………, e-mail: ……………………………
2. Każda z osób wskazanych w ust. 1 pkt 1)-3) jest upoważniona do samodzielnego odbioru sprzętu i podpisania
protokołu ilościowego i protokołu jakościowego od strony Kupującego.
3. Przedstawicielami Sprzedawcy do przekazania sprzętu są:
1) ……………………………, tel.: ………………………………, e-mail: ……………………………
2) ……………………………, tel.: ………………………………, e-mail: ……………………………
3) ……………………………, tel.: ………………………………, e-mail: ……………………………
4. Każda z osób wskazanych w ust. 3 pkt 1)-3) jest upoważniona do samodzielnego przekazania sprzętu i
podpisania protokołu ilościowego i protokołu jakościowego od strony Sprzedawcy.
§3
1. Łączna cena należna Sprzedawcy za dostarczony sprzęt w całości wynosi: brutto: ……. zł (słownie: …) w
tym …% VAT, tj. … zł (słownie: …) netto: … zł (słownie: …) i nie podlega późniejszym renegocjacjom oraz
waloryzacji, za wyjątkiem przypadków określonych w §8 niniejszej umowy.
2. Cena jest ustaloną kwotą ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty, dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w
szczególności koszty dostarczenie sprzętu pod wskazany adres, rozładunek i instalację, opakowania,
ubezpieczenia, transportu, koszty odprawy celnej (jeśli dotyczy), przekazanie instrukcji użytkowania sprzętu w
języku polskim lub angielskim oraz koszty wynikające z napraw gwarancyjnych oraz przeglądów sprzętu w
okresie gwarancyjnym.
3. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy w odniesieniu, do którego mają
zastosowanie przepisy określone w art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do stosowania
odwrotnego obciążenia, rozliczenia odbywać się będą zgodnie z ww. artykułem ustawy.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 Sprzedawca wystawi fakturę bez podatku
VAT i oznaczy fakturę adnotacją „odwrotne obciążenie”.
5. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług Sprzedawca
zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości kosztu podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości
podatkowych, które powstały w stosunku do UW na skutek błędnego opodatkowania VAT.
6. Kupujący będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT, po przedstawieniu odpowiednich
potwierdzeń zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2011 nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).
7. W przypadku uzyskania przez Kupującego zgody, o której mowa w ust. 6, Sprzedawca dokona zwrotu
należnego podatku VAT. Zwrot dokonany będzie na podstawie wystawionej faktury korygującej w terminie do
21 dni od daty wystawienia faktury.
§4
1. Cena należna za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na konto Sprzedawcy nr
..................................................................................................................................................................,
w
terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego oraz dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury wraz z protokołem odbioru jakościowego oraz protokołem odbioru ilościowego.
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2. Termin zapłaty będzie stanowiła data obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
3. W przypadku zwłoki w płatności przysługiwać będzie Sprzedawcy prawo naliczania odsetek w ustawowej
wysokości.
4. Sprzedawca bez zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz
dokonywać potrąceń.
§5
1. Sprzedawca udziela … miesięcznej gwarancji (w zależności od części) i 12 miesięcznej rękojmi na całość
dostarczonego sprzętu. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty podpisania przez obie strony protokołu
odbioru jakościowego bez zastrzeżeń.
2. W przypadku wystąpienia awarii w okresie, o którym mowa w ust. 1 Kupujący zobowiązany jest do
niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
3. Sprzedawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania sprzętu.
4. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz uszkodzenia
powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
5. Wszystkie przeglądy okresowe w okresie gwarancji wykonuje Sprzedawca na swój koszt i ryzyko.
6. W przypadku naprawy gwarancyjnej sprzętu komputerowego, Sprzedawca winien zabezpieczyć dane
osobowe znajdujące się na dysku.
7. W przypadku awarii dysków twardych dane tj. talerz dysku pozostaje u Kupującego.
8. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego.
9. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący będzie zgłaszać faksem na nr … lub e-mailem: … do
siedziby Sprzedawcy. W przypadku zmiany numeru faksu, adresu e-mail lub adresu siedziby Sprzedawca ma
obowiązek powiadomić Kupującego z 7-dniowym wyprzedzeniem.
10. Czas reakcji serwisu (rozumiany jako kontakt z pracownikiem Kupującego po zgłoszeniu) wynosi 24
godziny w dni robocze.
11. Czas realizacji naprawy od momentu zgłoszenia wynosi 3 dni roboczych (*UWAGA - w przypadku, gdy w
opisie przedmiotu zamówienia wskazano inny termin realizacji naprawy, zostanie on wprowadzony do treści
niniejszego ustępu).
12. W przypadku, gdy naprawa sprzętu jest dłuższa niż 3 dni robocze lub istnieje konieczność oddania sprzętu
lub jego części (np.: dysku, płyty głównej itp.) do serwisu, Sprzedawca jest zobowiązany do podstawienia
zapasowego sprzętu o parametrach, co najmniej równorzędnych na okres naprawy gwarancyjnej. Sprzęt
zapasowy powinien być dostarczony następnego dnia roboczego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie, czas
realizacji naprawy od momentu zgłoszenia nie może potrwać dłużej niż 14 dni od dnia powiadomienia serwisu;
13. W przypadku nieusunięcia przez Sprzedawcę wady w terminie wymaganym przez Kupującego lub w
przypadku braku reakcji na zawiadomienie o wadzie dostarczonego sprzętu Kupujący, po ponownym
jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia, może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej obciążając Sprzedawcę
kosztami, które płatne będą w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę wezwania do ich zapłaty.
14. W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego sprzętu potrwa dłużej niż 14 dni lub sprzęt był naprawiany 3 razy
i wystąpi kolejna wada, Kupującemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub uzgodniony, o co
najmniej takich samych parametrach;
15. Określenie „dni robocze” użyte w umowie oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych.
§6
1. Strony przewidują następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu sprzętu w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 6 niniejszej
umowy oraz opóźnienia, dotyczącego obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi,
Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostawie poszczególnych części zamówienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze sprzętu, lub ujawnionych w okresie
gwarancji, w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień
opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
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z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, w wysokości 10 % ceny
brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
2. Kary płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę wezwania do ich zapłaty. Kary
umowne mogą być potrącane z należności Sprzedawcy.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
3)

§7
1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Sprzedawcy w przypadku:
1) wszczęcia w stosunku do Sprzedawcy postępowania likwidacyjnego lub egzekucyjnego,
2) opóźnienia w dostarczeniu sprzętu w terminie, jeżeli długość zwłoki przekracza 21 dni.
2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej
sytuacji Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o powyższych
okolicznościach, a Sprzedawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz z pisemnym uzasadnieniem
tej decyzji.
§8
1. Kupujący przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w wypadku wystąpienia jednej z następujących
okoliczności:
1) zmiany danych identyfikacyjnych Sprzedawcy, w tym adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy.
2) W przypadku wycofania z produkcji sprzętu o parametrach zaoferowanych w ofercie, Kupujący może
zaakceptować sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych. Parametry nowego sprzętu wymagają
uzgodnienia i akceptacji Kupującego.
3) w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt. 2), Kupujący przewiduje możliwość
przedłużenia terminu realizacji umowy. Strony ustalą termin dostarczenia sprzętu o równoważnych lub
lepszych parametrach.
4) Wysokość wynagrodzenia należnego Sprzedawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie należne Sprzedawcy podlegać
będzie automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze
stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca jest
zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian, złożyć pisemny
wniosek w którym wykaże bezpośredni wpływ zmian, wymienionych w ppkt. b-d na koszt wykonania
zamówienia, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny.
4) w pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia
strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności
takich zmian, zgodnie zapisami SIWZ, w związku z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986).
§ 10
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywać będą sądy właściwe dla siedziby Kupującego.
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§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Kupującego i 1 dla Sprzedawcy.
……………………………..
Sprzedawca

…………………………
Kupujący

Warszawa, dnia ……………

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO

Przedmiot zamówienia:
Numer umowy przetargowej: WF-37-12(…)/19
Wykonawca:
Kontrola ilościowa:



Pozytywna
Negatywna

………………………………………..
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……………………………………

Czytelny podpis Kupującego
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Czytelny podpis Sprzedawcy

Warszawa, dnia ……………..
Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa

PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO

Przedmiot zamówienia:
Numer umowy przetargowej: WF-37-03(…)/19
Wykonawca:

Kontrola jakościowa:



Pozytywna
Negatywna

………………………………………..
Czytelny podpis Kupującego
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……………………………………
Czytelny podpis Sprzedawcy
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