Istotne postanowienia umowy
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§1
Przedmiotem umowy jest dostawa 3 sztuk komputerów typu laptop, zwanych dalej
„sprzętem”.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej
umowy oraz w Załączniku Nr 2, stanowiącym ofertę Wykonawcy.
Strony ustalają, iż realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.
W celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się ze swoich zobowiązań, Zamawiający
zobowiązuje się w zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji umowy:
1) współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy,
2) zgłaszać Wykonawcy problemy związane z realizacją przedmiotu umowy.
§3
Sprzęt będący przedmiotem umowy musi być fabrycznie nowy i odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na obszarze Unii Europejskiej oraz
wymaganiom zapytania ofertowego.
Na sprzęt Wykonawca obowiązany jest posiadać w szczególności certyfikaty CE, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania umowy podwykonawcom,
z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców
i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były uchybienia lub zaniedbania
jego własnych pracowników.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia
podwykonawcom.
§4
Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1
umowy, dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko.
Wydanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi po przeprowadzeniu odbioru ilościowego
i jakościowego przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy.
Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie
Strony Protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do umowy.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy
najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem dostawy.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego,
tj. od godz. 8.15 do godz. 16.15, w siedzibie Zamawiającego lub w inny sposób ustalony
i zaakceptowany uprzednio przez obie Strony.
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Wykonawca musi zapewnić, aby wszystkie czynności odbiorcze przedmiotu umowy
w tym również podpisanie Protokołu odbioru, zostały zakończone w terminie określonym
w § 1 ust. 3 umowy.
§5
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma
od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie …………… zł brutto (słownie złotych:
……………………………..…..).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe
Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.
Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1, nastąpi w terminie do 21 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru
potwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust.
3 umowy.
Na kopercie, w której będzie umieszczona faktura należy dodatkowo dopisać
„Departament Ochrony Konkurencji”.
§6
Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją umowy oraz upoważnionymi
do podpisywania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego są: ……………………..
Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją umowy oraz upoważnionymi do
podpisywania protokołu odbioru ze strony Wykonawcy są:
………………………………………………………………..
Osoby wymienione w ust. 1 i 2 odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad
prawidłowością i terminowością realizacji umowy,
są upoważnione także do
monitorowania należytego wykonania umowy.
Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2 oraz ich danych kontaktowych nie wymaga
zmiany umowy, a jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej.
Zawiadomienie takie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Stron.
§7
Wykonawca udziela ….. miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt (zgodnie
z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu Ofertowym).
Zgłoszenia dotyczące wystąpienia wad, awarii mogą być przyjmowane telefonicznie, za
pomocą faksu lub poczty elektronicznej: nr tel./faks: ……………………., adres
e-mail: …………….
Przyjmuje się, że Zamawiający zgłosił wadę skutecznie, jeżeli wysłał jej skrócony opis
i wezwanie do jej usunięcia do Wykonawcy pocztą elektroniczną (na adres wskazany przez
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Wykonawcę). Wykonawca zobowiązuje się do zwrotnego potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia wady.
Zgłaszanie wad musi być możliwe w trybie 24 godziny x 7 dni w tygodniu.
Czas naprawy wynosi maksymalnie 32 godziny robocze od przyjęcia zgłoszenia.
Diagnostyka awarii należy do Wykonawcy, producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta i musi być wykonana w miejscu instalacji sprzętu.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia
stwierdzonych wad.
Gwarancja obejmuje wszelkie wady, z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych, wad
spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem
sprzętu oraz wad spowodowanych zdarzeniami losowymi.
Jeżeli usunięcie ujawnionej sprzętu jest możliwe wyłącznie w drodze dokonania zakupu
jakichkolwiek udoskonaleń (w tym: unowocześnień, upgread’dów, dodatków
sprzętowych, wszelkiego rodzaju usług, serwisów, licencji i uprawnień), Wykonawca jest
zobowiązany dokonać tego zakupu na własny koszt i zainstalować przedmiot zakupu
w dostarczonym sprzęcie.
Wykonawca pokrywa w ramach gwarancji wszelkie koszty napraw i wymiany elementów
sprzętu, w tym koszty dojazdu, transportu, demontażu, montażu, odinstalowania lub
zainstalowania.
Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego
wynikających z rękojmi za wady oraz uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji
udzielonych przez producenta sprzętu.
Wszelkie naprawy gwarancyjne jak i serwisowanie muszą odbywać się w siedzibie
Zamawiającego. Zakres gwarancji określony będzie w kartach gwarancyjnych i innych
dokumentach, które Wykonawca powinien dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem postanowień niniejszej
umowy.
Okres gwarancji lub rękojmi ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w ciągu którego,
wskutek wady przedmiotu umowy objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego
korzystać.
Wykonawca do urządzeń dostarczonych Zamawiającemu na podstawie umowy dołącza
karty gwarancyjne zawierające numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji.
§8
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi
wszelkich informacji o Zamawiającym oraz informacji, do których uzyskał dostęp
w związku z wykonywaniem umowy.
Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwalnia Wykonawcę jedynie pisemna zgoda
Zamawiającego.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych publicznie oraz
informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim są one uprawnione do
ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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§9
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji
umowy, określonego w § 1 ust. 3, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego
w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad
powodujących niemożność korzystania ze sprzętu stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.
1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od końcowych terminów określonych w §
7 ust. 5.
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w usunięciu w okresie
gwarancji pozostałych wad, w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto, określonego
w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od końcowych terminów
określonych w § 7 ust. 5.
W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1
ust. 1 przekroczy 8 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w niezrealizowanym
zakresie, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w niezrealizowanym zakresie w trybie
natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek
z warunków niniejszej umowy, przy czym odstąpienie od umowy musi być poprzedzone
wezwaniem Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz postanowieniami umowy.
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy lub
wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiający może odstąpić od nałożenia kary lub ją obniżyć, jeżeli Wykonawca wykaże,
że opóźnienie nastąpiło z przyczyn całkowicie od niego niezależnych, których nie mógł
przewidzieć i którym nie mógł zapobiec.
Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego ustalone kary umowne na zasadach ogólnych, przy czym
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100% wartości
umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.
§ 10
Zamawiający może wypowiedzieć, rozwiązać lub odstąpić od części lub całości umowy
w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności
Kodeksu cywilnego.
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części umowy.
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Zamawiający może rozwiązać umowę w całości lub w części w terminie 14 dni
w następujących przypadkach:
1) otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;
2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji;
3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu należyte wykonanie
umowy.
§ 11
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności i zgody obu Stron, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiany umowy w trybie aneksu do umowy nie wymagają w szczególności zmiana
nazw/określeń Stron, siedziby Stron, Załączników do umowy jak również osób
odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy oraz
przedstawicieli Zamawiającego.
3. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających
konieczność dokonania zmiany umowy.
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§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
Wykonawca ma świadomość, iż umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu
na podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej i stanowią informację
publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. z 2018, poz. 1330 ze zm.).

§ 13
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 3 do umowy BBA-2.022……..2019
Protokół odbioru
sporządzony …………………… 2019 r. w …………………….
Zakres wykonania zamówienia obejmował …………….:……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr BBA-2.022......2019 z …...……… 2019 r.
zawartą pomiędzy
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
a
……………………………………………………………………………………………
Odbioru dokonali w imieniu:
ZAMAWIAJĄCEGO – ………………………………………………………………
WYKONAWCY

– ……………………………………………………………..

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze **:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

* należy skreślić niepotrzebne
**w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG”
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