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Załącznik nr 4  
do Zapytania ofertowego 

 
 

Wzór umowy – nie załączać do oferty  
 

Umowa Nr WRO-WA.2720.152.2018 
 
 
W dniu ………….. 2018 r. we Wrocławiu pomiędzy: 
Urzędem Statystycznym we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław, 
NIP 896-10-00-241, REGON 000331719, 

reprezentowanym przez: 

………………………….. – …………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

NIP ……………………….., REGON ………………………. 

reprezentowaną przez: 

…………………… – ………………………………… 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 
 
została zawarta umowa w wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego, znak sprawy: WRO-WA.2720.152.2018,  
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  
z późn. zm.) następującej treści: 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa trzech zestawów komputerowych klasy biurowej wraz z jednostką 
centralną, monitorem i wyposażeniem (klawiatura, mysz komputerowa) do zabezpieczenia technicznego 
badania 90002 – Lokalne planowanie i zagospodarowanie na potrzeby Urzędu Statystycznego  
we Wrocławiu.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 spełnia wszystkie parametry techniczne  
i użytkowe określone przez  Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym (załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego). 

3. Wykonawca zapewnia, że sprzęt  będący przedmiotem umowy będzie wysokiej jakości, fabrycznie nowy, wolny 
od wad technicznych i prawnych, kompletny, zgodny z wymaganymi atestami i certyfikatami jakościowymi oraz 
będzie zgodny z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi 
obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Szczegółowe parametry techniczne przedmiotu umowy wraz z cenami jednostkowymi netto określa załącznik 
do umowy (zostanie sporządzony po wyborze oferty). 

5. Umowa realizowana będzie z należytą starannością, zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz ofertą 
Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

6. Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.  
 

§ 2 
Wartość przedmiotu umowy 

1. Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, przysługuje z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie 
brutto w kwocie: …………..………………………………………………………………..……………………. złotych (słownie złotych brutto: 

……………………………………………………………………………………………………………………..………..), w tym …………. % podatku VAT.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
przedmiotu umowy. 
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie narzuty, koszty i opłaty dodatkowe niezbędne  
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i jest niezmienne w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

 
§ 3  

Zasady realizacji przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy dostarczyć przedmiot 

umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w stanie nowym i nienaruszonym, 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest niezgodny z opisem w załączniku nr 2 do Zapytaniu 
ofertowym lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia Zamawiający odmówi odbioru dostawy, sporządzając 
protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. 

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i normami oraz zgodnie ze złożoną ofertą i obowiązującym w postępowaniu Zapytaniem 
ofertowym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 
ust. 1 i ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, a także środki techniczne  
i finansowe wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Zamówiony sprzęt Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym transportem, na własny koszt i na własne 
ryzyko, w stanie nowym i nienaruszonym, do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd 
Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, w godzinach 800 – 1400, w dniach pracy Zamawiającego. 

7. Dostarczony sprzęt będzie oryginalnie opakowany (opakowania nie mogą być naruszone), opakowania opisane, 
co do zawartości oraz oznakowane symbolem CE. 

8. Dostarczony sprzęt zaopatrzony będzie w instrukcje (jeżeli dany sprzęt taką instrukcję posiada), opisy 
techniczne i karty gwarancyjne, które będą w języku polskim. 

9. Prawo własności do dostarczonego zgodnie z umową sprzętu przejdzie na Zamawiającego po podpisaniu 
protokołu odbioru bez uwag przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy i zapłaceniu faktury/rachunku 
przez Zamawiającego. 

 
§ 4 

Warunki płatności 
1. Protokół odbioru podpisany przez uprawnionego pracownika Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy, 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury/rachunku za wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Należność przysługującą Wykonawcy, Zamawiający zapłaci w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 

faktury/rachunku przez Wykonawcę, płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na 
fakturze/rachunku. 

3. Termin zapłaty należności uważany będzie za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego 
Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 

 
§ 5 

Warunki gwarancji i postępowanie reklamacyjne 
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy i udziela Zamawiającemu gwarancji jakości 

producenta na dostarczony sprzęt (okres gwarancji minimum 24 miesiące). 
2. Okres gwarancji rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru dostarczonego sprzętu, bez uwag, przez 

przedstawiciela  Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy.  
3. Jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę, sprzeczne z warunkami niniejszej umowy albo 

nakładające na Zamawiającego większe obowiązki niż wynikające z umowy nie wiążą Zamawiającego. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia otrzymanego sprzętu w ciągu 1 dnia roboczego od dnia 

dostawy pod względem zgodności jakościowej i asortymentowej. 
5. W razie stwierdzenia wad lub braków w przedmiocie umowy, Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy, 

który udzieli na nią pisemnej odpowiedzi w terminie 2 dni od daty jej otrzymania. Brak zastrzeżeń Wykonawcy 
w w/w terminie oznacza akceptację reklamacji Zamawiającego. 

6. W przypadku reklamacji dostarczonego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest odebrać i wymienić wadliwy 
sprzęt na nowy wolny od wad, na własny koszt i własne ryzyko, w terminie 7 dni od daty otrzymania w formie 
pisemnej informacji od Zamawiającego. 

7. Strony umowy ustalają, że dopuszczają zgłoszenie reklamacji drogą elektroniczną (e-mail) lub faksem. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady dostarczonego sprzętu objętego niniejszą umową z tytułu rękojmi. 
9. Wykonawca zapewni serwis w ramach zaoferowanej kwoty na czas gwarancji. 
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10. Wszystkie zgłoszenia awarii przez Zamawiającego dokonywane będą faksem na nr: ……………………………….. lub 
pocztą elektroniczną na adres: ………………………………………………………………………… . W przypadku zmiany niniejszych 
danych kontaktowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji. 

11. Gwarancja obejmuje wady przedmiotu umowy wynikające  z zastosowania niewłaściwych materiałów, części 
oraz niewłaściwej jakości wykonania przez producenta oraz nieprawidłowego lub niewłaściwego działania lub 
niespełniającego określonej funkcjonalności. 

12. W przypadku nie dokonania usunięcia wady w ww. terminie lub w przypadku trzykrotnego nieskutecznego 
usunięcia tej samej wady, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na nowy wolny od wad. 

13. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dokonywaniu naprawy zapewnić fabrycznie 
nowe części. 

14. Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową oferowanego przedmiotu 
umowy w okresie udzielonej gwarancji. Wszelkie koszty związane w szczególności z obsługą serwisową, 
naprawami gwarancyjnymi, przeglądami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, transportem,  
w tym koszty poczty kurierskiej, dojazdami, zakwaterowaniem ponosi Wykonawca. 

15. Serwis będzie wykonywany w miejscu dostawy przedmiotu umowy. W przypadku konieczności naprawy poza 
miejscem dostawy, Wykonawca pokryje koszty transport sprzętu w obie strony w czasie serwisu gwarancyjnego 
oraz koszty ubezpieczenia w czasie transportu. 

16. Zamawiający zastrzega sobie w okresie gwarancji prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu poniesionych 
dotychczas kosztów związanych z jej realizacją w przypadku stwierdzenia, że oferowany sprzęt nie spełnia 
warunków koniecznych zadeklarowanych warunków technicznych określonych w ofercie Wykonawcy. 

17. W przypadku opóźnienia w naprawie sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy trwającego dłużej niż 
10 dni roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę sprzętu innemu podmiotowi, a kosztami naprawy 
obciąży Wykonawcę. 

18. W przypadku istnienia wad ujawnionych w okresie gwarancji, które nie kwalifikują się do usunięcia Wykonawca 
zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy w części lub całości. 

 
§ 6 

Kary umowne 
1. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 – kara płatna będzie  
w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do jej zapłaty. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia jakie przysługuje 
Wykonawcy za zamówiony sprzęt za każdy dzień zwłoki w jego dostarczeniu. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki  
w zapłacie faktury/rachunku za dostarczony i odebrany sprzęt. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie 

na drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia – spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miejsca 
siedziby Zamawiającego. 

3. W razie zaistnienia 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 2 dni od powzięcia tych informacji. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Zamawiający niezwłocznie powiadomi 
Wykonawcę o ich zaistnieniu, nie później niż po upływie 24 godzin od wystąpienia tych okoliczności.  

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnego aneksu 
podpisanego przez obie Strony. 

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

Zamawiający:         Wykonawca: 
 


