Załącznik nr 2A do BA.261.117.2019 (część I, II)
UMOWA
…./KSAP/2019
Zawarta w dniu………… 2019 roku w Warszawie pomiędzy:
Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 56,
00-922 Warszawa, NIP: 525-000-61-24 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną
przez:
Wojciecha Federczyka – Dyrektor
a:
……………………………………………..,
z
siedzibą
w
ul.
………………………..,
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Sprzedaż detaliczna komputerów na
podstawie Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej ……………….., NIP:
……………………., Regon: ………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…………………………………..
W wyniku postępowania nr BA.261.117.2019 przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) na dostawę fabrycznie
nowego sprzętu komputerowego i licencji w części…., strony zawarły umowę o następującej
treści:

§1
1.

Wykonawca dostarczy:
Zamówienie w ramach części….. (zostanie uzupełnione przed podpisaniem umowy).
2. Zgodne z zapytaniem ofertowym i formularzem ofertowym załącznik nr 1 do umowy
(zwanych dalej „Zamówieniem”) Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 14
dni od dnia podpisania umowy.
§2
1.
2.

3.

4.

Dostawa obejmuje towar fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, nie noszący śladów
użytkowania, wolny od wad, pęknięć i uszkodzeń mechanicznych.
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i koszty związane z zakupem i dostarczeniem
sprzętu do momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego oraz Wykonawcę.
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności, jakiej
należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność
gospodarczą w zakresie wykonawstwa dostaw będących przedmiotem umowy.
Potwierdzeniem dostawy Zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany
przez osoby wskazane w § 5 ust. 1 i 2, upoważnione do odbioru przedmiotu zamówienia

5.

odpowiednio przez Zamawiającego i przez Wykonawcę. Z tą chwilą Sprzęt staje się
własnością Zamawiającego.
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych zasobów w szczególności
technicznych
i
kadrowych.
Wykonawca
ponosi
pełną
odpowiedzialność
odszkodowawczą za szkody powstałe w wyniku jego działania lub zaniechania oraz
osób którymi posługuje się przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, a w
szczególności za pracowników oraz jego zleceniobiorców, jak za działania lub
zaniechania własne i nie może zwolnić się z odpowiedzialności wskazując na brak winy
w wyborze.
§3

1.

2.
3.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
………… zł netto (słownie: …………………złotych 00/100), tj. ……….. zł brutto (słownie:
…………………….. 00/100), zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy.
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury oraz na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy i jego części nie podlegają waloryzacji.
§4

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT, w terminie 7 dni od podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 21 dni od daty
złożenia faktury wraz z podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy,
wskazane w treści faktury.
Zamawiający zastrzega sobie odpowiednie wydłużenie terminu płatności w przypadku
niezłożenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 1, w razie związanego z tym braku
środków na wypłatę wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia w razie zaistnienia
okoliczności opisanych w zdaniu poprzedzającym w terminie dłuższym niż 21 dni nie
stanowi opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia.
Za datę zapłaty wynagrodzenia strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego kwotą płatności.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi być udzielona na piśmie pod
rygorem nieważności.
§5

1.
2.
3.

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie
Pan Tomasz Wroński tel. 22 60 80 230
Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie
Pan ……………………………………….
Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 i 2. Zmiana ta
może nastąpić po pisemnym powiadomieniu Stron i nie stanowi zmiany warunków
niniejszej umowy.
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4.

Osoba, o której mowa w ust. 1, nie ma upoważnienia do dokonywania jakichkolwiek
zmian niniejszej umowy.
§6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wykonawca udziela na dostarczone Zamówienie w części…: następującej gwarancji
świadczonej w miejscu dostawy licząc od daty podpisania umowy:
(zostanie uzupełnione przed podpisaniem umowy)
Zamawiający zgłasza wykryte wady nie później niż do ostatniego dnia upływu rękojmi
lub gwarancji. Upływ terminu gwarancji lub rękojmi po dokonaniu zgłoszenia nie
powoduje utraty roszczeń, o których mowa w ust 4
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych
przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad
powstałych po odbiorze, jeżeli wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w
rzeczy sprzedanej.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi obejmuje obowiązek wymiany
przedmiotu umowy na wolny od wad w przypadku wady fizycznej uniemożliwiającej
korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem w terminie 2 dni od powiadomienia o
wadzie sprzętu.
Zgłoszenie serwisowe jest zawiadomieniem Wykonawcy przez uprawnionego
pracownika Zamawiającego o wystąpieniu wady, wysyłanym na e-mail Wykonawcy o
którym mowa w § 9 ust. 4.
Okres gotowości polegający na pozostawaniu Wykonawcy w gotowości
do
przyjęcia
Zgłoszenia
serwisowego
obejmuje
dni
od
poniedziałku
do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00 – 16.00
(dni robocze).
Czas reakcji w jakim Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o przyjęciu Zgłoszenia
serwisowego i przystąpić do świadczenia usługi naprawy gwarancyjnej liczony w okresie
gotowości od momentu dokonania Zgłoszenia serwisowego wynosi 24 godziny.
Czas naprawy w jakim Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy, liczony od
momentu dokonania Zgłoszenia serwisowego wynosi 48 godzin.
§7

1.
2.
3.

4.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z nienależytego
wykonania lub niewykonania umowy.
Wykonawcę obciążają wszelkie dodatkowe koszty, które powstały z tytułu nie wykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
W przypadku niewykonywania albo nienależytego wykonywania umowy (w tym
w przypadku naruszania przez Wykonawcę postanowień § 6) Zamawiający, bez
konieczności uzyskania orzeczenia sądu, może zlecić na koszt i odpowiedzialność
Wykonawcy wykonanie w całości lub części obowiązków Wykonawcy przez podmioty
trzecie bez utraty uprawnień wynikających z umowy. Przed zleceniem zastępczego
wykonania, Zamawiający wyznacza termin do usunięcia naruszenia przez Wykonawcę.
Z tytułu rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym albo
odstąpienia od umowy na skutek okoliczności obciążających Wykonawcę, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto
określonej w § 3 ust. 1.
3

5.

6.

7.
8.

Strony ustalają kary umowne przysługujące od Wykonawcy Zamawiającemu
z następujących tytułów i w podanych wysokościach:
a) 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu Sprzętu,
b) 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w dostarczeniu faktury VAT.
c) 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia przyjęcia Zgłoszenia serwisowego zgodnie z podanym
w § 6 ust. 7 czasem reakcji.
d) 5 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia naprawy zgodnie z podanym w § 6 ust. 8 czasem
naprawy.
Zamawiający nie nalicza kar umownych, o których mowa w ust. 5, jeśli Wykonawca
wykaże, że opóźnienie lub zdarzenie uzasadniające karę wynika z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego lub siły wyższej.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i kosztów wykonania
zastępczego z należnego wynagrodzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście
poniesionych szkód.
§8

1.

2.

3.

Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem
natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:
a) nie dostarczy Sprzętu w terminie przewidzianym w § 1,
b) pomimo jednokrotnych zastrzeżeń osoby/osób nadzorującej wykonanie przedmiotu
umowy ze strony Zamawiającego wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty,
narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,
c) utracił status prawny przedsiębiorcy lub zaprzestał faktycznie prowadzenia
działalności gospodarczej,
d) przystąpił do likwidacji lub ogłoszono w stosunku do niego upadłość, o czym
Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni,
e) złożył w toku postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub oświadczenia, które zawierały informacje
nieprawdziwe.
Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy gdy:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
złożenia zlecenia. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
b) dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiającego, iż nie przewiduje
się środków na realizację całości lub części umowy. W takich przypadkach
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy poprzez zmianę sposobu
wykonania jej przedmiotu lub wydłużenie czasu jej wykonania wraz z ewentualną zmianą
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
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4.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.
Siła wyższa to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły
zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy
wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych, a w szczególności:
a) wojna, działania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub
b) cywilny, rozruchy, akty wandalizmu,
c) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, gradobicie,
d) bunty, niepokoje, strajki.
§9
Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane:
a) Zamawiający na adres: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przy ul. Wawelskiej 56, 00-922
Warszawa,
b) Wykonawcy na adres: …………………………………………………………………….
Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i
doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego
otrzymania przez stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem
poleconym, 14 – go dnia od daty nadania pisma.
Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w
ust. 1 umowy uznaje się za doręczone.
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy przekazywanie informacji związanych
z realizacją umowy niebędących czynnościami prawnymi może nastąpić za
pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail Wykonawcy: ………………………….
Przekazanie informacji dokonane drogą elektroniczną jest skuteczne z chwilą wysłania
na wskazany przez Wykonawcę e-mail.
Wykonawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie informacji, o której mowa
w ust. 4.
§10

1.

2.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), która podlega udostępnieniu w
trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 ( ew. i ust. 3). Wykonawca wyraża
zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej
umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a
w przypadku prowadzenia działalności – również w zakresie firmy.
Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1 nie
będą podlegały informacje zawarte w § -/, załączniku nr – do niniejszej umowy
stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne posiadające wartość gospodarczą (wyłącznie w przypadku osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą)
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Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych dla których administratorem danych jest
Zamawiający i nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Zamawiającego.
4. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą
dążyć do rozwiązania go w sposób ugodowy, bez odwoływania się do pomocy osób
trzecich.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
7. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany osobiście.
8. Strony zgodnie ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają
zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.
9. Załączniki i aneksy do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a drugi egzemplarz Zamawiający.
3.

§11
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 - Oferta
2) załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………….

………………………..

6

