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 POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 

 

Egz. nr …… 

 

W dniu ................................... roku w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Komendantem Służby Ochrony Państwa z siedzibą w Warszawie 

00 – 463 przy ul. Podchorążych 38, NIP 701-079-97-93, REGON 369383133 

reprezentowanym przez:  

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

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

firmą 

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

reprezentowaną przez: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi STRONAMI: 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu …………………., nr sprawy ………………, została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa telefonicznych urządzeń końcowych (część I) i/lub 

dostawa telefonów komórkowych typu smartfon (część II) i/lub dostawa mobilnych 

zestawów komputerowych (część III) za cenę ………………..zł., słownie 

………………………………………….. z należnym podatkiem VAT, zwana dalej 

„przedmiotem zamówienia”, wyszczególniona oraz spełniająca parametry, o których 

mowa w załączniku nr …………do Umowy.  

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi 

informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach 

związanych z wykonaniem Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem 

i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalne wykonanie Umowy. 
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2.   Wykonawca oświadcza, że sprzęt objęty przedmiotem umowy nie jest obciążony prawem 

obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec niego 

postępowanie egzekucyjne ani sądowe oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. 

3.    Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia:  

1) spełnia wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone   

w obowiązującym w Polsce prawie; 

2) jest fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i jednocześnie nie nosi znamion 

używania, wolny od wad, nierefabrykowany i nieregenerowany, nienaprawiany, nie 

podlegał ponownej obróbce oraz w jednolitej konfiguracji; 

3) został dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.   Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego oprogramowanie objęte jest licencją 

producenta, zapewniającą legalne użytkowanie przez Zamawiającego. Korzystanie 

z oprogramowania nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie 

przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach 

pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji oraz, że posiada prawo do sprzedaży/ 

udzielania  licencji/sublicencji na oprogramowanie, które Wykonawca dostarczył 

w ramach Umowy i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność, w przypadku roszczeń 

osób trzecich. 

5.   Z dniem dostarczenia przedmiotu zamówienia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 1 Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji/sublicencji na korzystanie 

przez Zamawiającego z oprogramowania lub zapewnia prawo Zamawiającemu do 

korzystania z tego oprogramowania, w takim zakresie, w jakim nabył je od podmiotów 

dysponujących prawami autorskimi na następujących polach eksploatacji: 

1) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów; 

2) odtwarzanie; 

3) przechowywanie; 

4) sporządzanie kopii zapasowej nośników instalacyjnych i nośników z zainstalowanym 

oprogramowaniem; 

5) wyświetlanie; 

6) przystosowywanie; 

7) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby 

udzielonych licencji; 

8) korzystanie z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalności; 

9) korzystanie i modyfikowanie dokumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy 

oprogramowania. 
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§ 3. 

1.  Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do magazynu Zamawiającego mieszczącego się 

w Warszawie przy ul. Miłobędzkiej 38 (w godzinach od 8.15 do 16.15 od poniedziałku 

do piątku). Odbiór ilościowy dokonany będzie przez osoby upoważnione przez 

Zamawiającego, które dokonają potwierdzenia odbioru na dokumencie sprzedaży 

wystawionym przez Wykonawcę po dostarczeniu przedmiotu umowy do magazynu 

Zamawiającego. 

3. Odbioru jakościowego potwierdzającego spełnienie wymagań, o których mowa w 

załączniku nr 1 do niniejszej umowy Zamawiający dokona w terminie 7 dni od jego 

dostarczenia do magazynu Zamawiającego. 

§ 4. 

1. Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia poniesie Wykonawca. 

2. Dostarczenie całego przedmiotu zamówienia nie może nastąpić później niż …….. dni od 

dnia podpisania umowy (część I, II, III). 

3. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia: 

a. certyfikaty CE dla oferowanego asortymentu, za dokument równoważny certyfikatowi 

CE Zamawiający będzie uznawał deklarację zgodności CE. 

b. licencję na każde oprogramowanie w postaci papierowej lub/i elektronicznej (wraz 

z numerami licencyjnymi, numerami seryjnymi) – dotyczy części III. 

§ 5. 

1. Wykonawca udzieli …..… (odpowiednio do zaoferowanej części zamówienia tj. część I, 

część II, część III) miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia. 

2. Gwarancja na dostarczony przedmiot zamówienia liczona jest od daty podpisania 

protokołu przyjęcia przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na dostarczony przedmiot zamówienia, 

zgodnie z kartą gwarancyjną, załącznik nr …….. do Umowy. 

4. Osobą do kontaktów w sprawie realizacji Umowy po stronie Zamawiającego jest 

…………………………. tel. …………….. adres e-mail, po stronie Wykonawcy jest  

……………………… tel. ……………………….. adres e-mail ………………………..... 
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§ 6. 

1. Zapłata należności za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem w terminie  

30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia oraz otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury (lub rachunku) przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielnej płatności zgodnie z art. 108a 

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 

2174 ze zm.) 

3. W przypadku otrzymania faktury (lub rachunku) w terminie innym niż dzień dostarczenia 

przedmiotu zamówienia, termin, o którym mowa w ust. 1 liczony będzie od dnia 

dostarczenia faktury (lub rachunku) do Zamawiającego. 

4. Zapłata będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze (lub 

rachunku). 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 7. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zostanie 

obciążony karami umownymi: 

1) za niewykonanie umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5% wartości przedmiotu 

zamówienia z zastrzeżeniem pkt 2) i 3); 

2) za nieterminowe wywiązanie się z umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 1 pkt 1, dostarczonego po terminie za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 5% wartości brutto przedmiotu umowy. 

3) 0,5% wartości wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki w przypadku, gdy 

Wykonawca nie wymienił przedmiotu zamówienia na wolny od wad w terminie 14 

dni od dnia zgłoszenia wad, lecz nie więcej niż 5% wartości brutto przedmiotu 

umowy. 

4)  0,5% wartości wadliwego towaru za każdy dzień w przypadku  gdy Wykonawca nie 

dotrzyma warunków gwarancji, lecz nie więcej niż 5% wartości brutto przedmiotu 

umowy. 

5) wysokość kar umownych łącznie pkt 1) – 4) nie może być wyższa niż 10% wartości 

brutto przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy lub 

wykonania naprawy gwarancyjnej. 
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4. Za datę wykonania umowy uważa się datę dostarczenia przedmiotu zamówienia, zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy.  

5. Strony ustalają, że kary, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącane z należności 

przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu dostawy przedmiotu zamówienia 

(faktury) lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku 

nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy, określonego  w § 

4 ust. 2 umowy oraz w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od wystąpienia powyższych okoliczności.  

§ 8. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, którymi posłuży się 

przy wykonywaniu umowy jak za działania własne, zgodnie z art. 474 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r.  Kodeksu Cywilnego. 

§ 9. 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 10. 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………. 

PLN  stanowiące 5% wartości umowy brutto w formie ……………, przed zawarciem 

umowy. 

§ 11. 

1. 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przechodzi na rzecz Zamawiającego 

w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od realizacji umowy oraz gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z winy Wykonawcy. 

§ 12. 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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      § 13. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy              

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 

ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1145, 1495) z wyłączeniem art. 509. 

2. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, nierozstrzygnięte 

polubownie, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 14. 

1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z 

przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

2. Integralną część umowy stanowią: 

Załączniki 2 na …….. str. 

a) Załącznik nr 1 – Przedmiot zamówienia podlegający dostawie – na ………… str.  

b) Załącznik nr 2 – Warunki gwarancji i serwisu – na ……… str. 

 

 

 

     WYKONAWCA:                                                                          ZAMAWIAJĄCY:      

                                                                         

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

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Wykonano w 3 egz.: 

Egz. nr 1 – Dyrektor Zarządu właściwy ds. budżetu i finansów  
Egz. nr 2 – Wnioskujący  

Egz. nr 3 – Wykonawca  

Wykonała: ……….. (tel. ………..) 
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Załącznik nr 1 

do Umowy nr ……. z dnia .................. 

Egz. nr ……. 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PODLEGAJĄCY DOSTAWIE 

 

Nazwa asortymentu 

wymaganego przez 

Zamawiającego 

j.m. Ilość 
Cena jednostkowa 

zł (brutto) 
Wartość zł (brutto) 

………………….... …… …… ……………… ………………… 

 

 

PARAMETY DOSTARCZANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

   

  

  

  

  

 

 

Razem wartość umowy ……………………… zł brutto 

 

 

 

    WYKONAWCA:                                                                              ZAMAWIAJĄCY:                                                                              

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykonano w 3 egz.: 
Egz. nr 1 – Dyrektor Zarządu właściwy ds. budżetu i finansów  

Egz. nr 2 – Wnioskujący  

Egz. nr 3 – Wykonawca  
Wykonała: ……….. (tel. …………) 
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Załącznik Nr 2 

do umowy nr ……… z dnia …………...  

Egz. nr …… 

 

 

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU  

 
1. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres ……. 

miesięcy. 

2. Gwarancja na dostarczony sprzęt liczona jest od daty podpisania protokołu przyjęcia 

przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na dostarczane wyroby objęte gwarancją. 

4. Serwis gwarancyjny polega na usunięciu wad lub wydaniu rzeczy wolnych od wad w 

terminie objętym gwarancją. 

5. Wykonawca odbierze, naprawi i odwiezie sprzęt do siedziby Zamawiającego przy 

ul. Miłobędzkiej 38 w Warszawie, w ciągu 28 dni. 

6. W przypadku awarii, przy której nie będzie zrealizowana naprawa sprzętu w ciągu 

28 dni, Wykonawca zobowiązuje się wymienić sprzęt na nowy o parametrach 

tożsamych lub wyższych od sprzętu uszkodzonego. 

7. Transport do i z punktu naprawy odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

8. Dyski twarde w przypadku uszkodzenia nie są przekazywane w całości do 

Wykonawcy. Uszkodzone dyski twarde (nośniki informacji) pozostawać będą 

w dyspozycji Zamawiającego. Weryfikacja uszkodzonych dysków odbywać się będzie 

w siedzibie Zamawiającego. 

9. Zamawiający ma możliwość otwierania obudowy sprzętu bez utraty gwarancji. 

10. Pomoc techniczna dotycząca zaoferowanego sprzętu dostępna telefonicznie na numer 

podany przez Wykonawcę: ………………, e-mail ……………… 

 

WYKONAWCA: 

 

 

……………………. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Wykonano w 3 egz.: 

Egz. nr 1 – Dyrektor Zarządu właściwy ds. budżetu i finansów  

Egz. nr 2 – Wnioskujący  
Egz. nr 3 – Wykonawca  

Wykonała: ………. (tel. …………….) 


