
Propozycja umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ  

 

 
 

Umowa 
 
 

 
 
 

UMOWA  NR PWPW S.A./……………………..…………../2020 
 
 

zawarta w Warszawie dnia ………………….. r. pomiędzy następującymi Stronami: 

1. Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie, 00-222,  ul. Sanguszki 1, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 62594, o kapitale zakładowym w wysokości 130.650.380,00 złotych opłaconym w całości, 

NIP 525-000-10-90, REGON 011836796, zwaną dalej „KUPUJĄCYM”, 

 

którą reprezentują: 

 

1) …………………………  - ………………….………...…, 

 

2) …………………………  - …………………................., 

a 

2. …………………………………………. z siedzibą w ………………….. przy ul. ………………………….., 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla …………………………., Wydział ………… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS ………………., o kapitale zakładowym w wysokości ………………… złotych, NIP ……………….. 

REGON ………………………., zwanym dalej „SPRZEDAWCĄ", 

 

którą reprezentuje: 

 

………………………………  - ……………………………………………, 

 

 

o następujących postanowieniach:  
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 

1) sprzedaż i dostarczenie przez SPRZEDAWCĘ na rzecz KUPUJĄCEGO: 

a) 2 100 sztuk komputerów PC, 

b) 2 100 sztuk monitorów, 

c) 2 100 sztuk drukarek, 

d) 2 100 sztuk czytników kart, 

e) 800 sztuk skanerów płaskich, 

f) 50 sztuk czytników kodu 2D, 

       zwanych dalej łącznie „Urządzeniami”. 

2) świadczenie serwisu gwarancyjnego przez SPRZEDAWCĘ na sprzedane i dostarczone 

Urządzenia na warunkach określonych w § 7 (gwarancja). 

2. Szczegółową specyfikację techniczną i opis Urządzeń zawiera Załącznik nr 1 do Umowy - 

„Specyfikacja Techniczna Urządzeń”. 

3. SPRZEDAWCA oświadcza i zapewnia, że jest wyłącznym i jedynym właścicielem Urządzeń, które są 

fabrycznie nowe oraz nie mają wad fizycznych i prawnych. 

4. SPRZEDAWCA oświadcza i zapewnia, że Urządzenia nie są przedmiotem żadnych postępowań 

sądowych, lub egzekucyjnych oraz nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz że 

ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne Urządzeń. 

5. SPRZEDAWCA oświadcza i zapewnia, że Urządzenia pochodzą z autoryzowanego kanału sprzedaży 

producentów na rynek polski, są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

datą dostarczenia) i nie były używane we wcześniejszych projektach. 

 

§ 2. 

TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY 

1. Urządzenia zostaną dostarczone na koszt i ryzyko SPRZEDAWCY w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 30 września 2020 r. (DDP Incoterms 2010) do wskazanych przez KUPUJĄCEGO   maksymalnie 

8 lokalizacji na terenie Polski.  

2. Konkretny termin oraz zakres każdej dostawy zostaną przekazane SPRZEDAWCY w formie pisemnej 

za potwierdzeniem odbioru przez KUPUJĄCEGO z jednotygodniowym wyprzedzeniem przed 

planowanym terminem dostawy określonym przez KUPUJĄCEGO. Wykaz ilościowy Urządzeń dla 

każdej z lokalizacji zostanie przekazany zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do Umowy. 

3. KUPUJĄCY planuje odebrać dostawę Urządzeń we wrześniu 2020 r. i w przypadku gotowości 

SPRZEDAJĄCEGO do wcześniejszej dostawy Urządzeń SPRZEDAJĄCY zapewni magazyny na ich 

przechowanie do momentu dostawy.  
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§ 3. 

ZOBOWIĄZANIA SPRZEDAWCY 

SPRZEDAWCA jest zobowiązany do: 

1) Wykonania Przedmiotu Umowy ze szczególną starannością wg najlepszej wiedzy i praktyki w tym 

zakresie. 

2) Świadczenia serwisu gwarancyjnego na Urządzenia na warunkach określonych w § 7. 

3) Sporządzania i podpisania, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach „Protokołów Dostawy” zgodnie 

ze wzorem określonym Załącznikiem nr 2 - „Protokół Dostawy” do Umowy oraz protokołu odbioru 

końcowego, zgodnie ze wzorem określonym Załącznikiem nr 3 - „Protokół Odbioru Końcowego” 

do Umowy. 

4) Informowania KUPUJĄCEGO o wszelkich znanych zagrożeniach, które mogą doprowadzić 

do nieprawidłowego funkcjonowania, wad, usterek lub awarii Urządzeń. 

5) Przedłożenia KUPUJĄCEMU odnawialnej gwarancji bankowej prawidłowego wykonania Umowy, o 

której mowa w Załączniku nr 4. 

6) Dostarczenia Urządzeń w opakowaniach gwarantujących pełne zabezpieczenie przed wszelkimi 

uszkodzeniami podczas transportu. 

7) SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego opakowania 

Urządzeń w trakcie transportu do wskazanych lokalizacji przez KUPUJĄCEGO, 

8) Oznaczenie Urządzeń odpowiednią nalepką licencyjną lub dołączenie do Urządzeń dokumentów 

licencji na oprogramowanie do Urządzeń nabytych w ramach niniejszej Umowy, potwierdzających 

prawo do korzystania z oprogramowania przez KUPUJĄCEGO. 

9) Uzgodnienia i podpisania w ciągu 20 dni od dnia poinformowania przez KUPUJĄCEGO o takiej 

konieczności, procedur związanych z serwisem uszkodzonych elementów ze wskazaną przez 

KUPUJĄCEGO firmą usługową – zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3 pkt 1. 

10) Dostarczania do KUPUJĄCEGO, na 14 dni przed terminem upływu każdego okresu gwarancji 

bankowej (wg podziału określonego w § 6), Raportu Zbiorczego obejmującego okres gwarancyjny od 

daty „Protokołu Odbioru Końcowego” (albo daty poprzedniego Raportu Zbiorczego) do daty składania 

bieżącego Raportu Zbiorczego, w formie elektronicznej informującego o wykonanych naprawach 

i wymianach, ich terminach oraz numerach seryjnych wymienionych Urządzeń (podanie numeru 

seryjnego nowo wstawianego Urządzenia, które zastępuje uszkodzone Urządzenie oraz numeru 

seryjnego uszkodzonego Urządzenia). 

  

 

§ 4. 

ZOBOWIĄZANIA KUPUJĄCEGO 

KUPUJĄCY zobowiązany jest do: 
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1) Odbioru Urządzeń dostarczonych przez SPRZEDAWCĘ w uzgodnionym terminie. 

2) Podpisania „Protokołów Dostawy” w przypadku, gdy dostarczenie Urządzeń nastąpiło zgodnie 

ze „Specyfikacją Techniczną Urządzeń” – Załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy. 

3) Podpisania „Protokołu Odbioru Końcowego”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy 

w przypadku, gdy cała dostawa została wykonana prawidłowo zgodnie z warunkami Umowy.  

 

§ 5. 

WARUNKI DOSTARCZENIA I ODBIORU URZADZEŃ 

1. Dostarczenie każdej kompletnej partii bez widocznych uszkodzeń Urządzeń, zostanie potwierdzone 

pisemnym „Protokołem Dostawy” wraz ze zbiorczym zestawieniem Urządzeń oraz podaniem miejsca 

dostarczenia, daty oraz ilości opakowań dostarczonych Urządzeń, podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli KUPUJĄCEGO i SPRZEDAWCY. Wzór „Protokołu Dostawy” określa Załącznik nr 2 

do Umowy. 

2. Do każdego komputera SPRZEDAWCA dostarczy dokument potwierdzający legalność licencji MS 

Windows 10 OEM lub nowszej. Dostarczenie tego dokumentu jest warunkiem dokonania odbioru 

Urządzeń i podpisania przez KUPUJĄCEGO „Protokołu Dostawy”. 

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wad Urządzeń podczas dokonywania odbioru ilościowego, 

SPRZEDAWCA zobowiązany jest dostarczyć nowe Urządzenia wolne od wad w terminie 

nieprzekraczalnym do dnia 30 września 2020 r. Dostarczenie i odbiór Urządzenia, nastąpi zgodnie 

z ust. 1 po dostarczeniu nowych, sprawnych i kompletnych Urządzeń. Urządzenia, w których zostało 

stwierdzone uszkodzenie lub wada nie zostaną odebrane a SPRZEDAWCA na własny koszt 

i ryzyko zobowiązany jest je odebrać z miejsca dostarczenia.  

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wad Urządzeń podczas ich instalacji przez 

KUPUJĄCEGO lub wybraną przez KUPUJĄCEGO firmę usługową SPRZEDAWCA zobowiązany jest 

dostarczyć nowe Urządzenia wolne od wad w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia 

lub wady. Dostarczenie i odbiór Urządzenia, nastąpi zgodnie z ust. 1 po dostarczeniu nowych, 

sprawnych i kompletnych Urządzeń. Urządzenia, w których została stwierdzona wada lub uszkodzenie 

SPRZEDAWCA na własny koszt i ryzyko zobowiązuje się odebrać z miejsca dostarczenia. Zgłoszenie 

uznaje się za dokonane w terminie wysłania wiadomości mailowej (zawierającej zgłoszenie reklamacji) 

z adresów wskazanych w § 16 ust. 1 na adresy wskazane w § 16 ust. 2.  

5. Najpóźniej w dniu podpisania „Protokołu Dostawy” Urządzeń,  SPRZEDAWCA przekaże 

KUPUJĄCEMU  zestawienie dostarczonych Urządzeń w uzgodnionej formie elektronicznej (plik Excel) 

wraz z numerami seryjnymi dostarczonych Urządzeń oraz numerami udzielonych licencji. Powyższe 

stanowi warunek dokonania odbioru Urządzeń i podpisanie przez KUPUJĄCEGO „Protokołu 

Dostawy”. 

6. Po ostatniej dostawie SPRZEDAWCA przekaże KUPUJĄCEMU zbiorcze zestawienie Urządzeń 



Propozycja umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ 

Strona 5 / 13 

w formie elektronicznej (plik Excel) wraz z numerami seryjnymi Urządzeń (każdy nr w oddzielnej 

komórce kolumny), numerami licencji systemu operacyjnego MS Windows  i miejscem dostawy oraz 

sporządzi „Protokół Odbioru Końcowego”, który przekaże KUPUJĄCEMU do podpisu. Przekazanie 

powyższego zestawienia stanowi warunek podpisania przez KUPUJĄCEGO „Protokołu Odbioru 

Końcowego”. 

 

§ 6. 

GWARANCJA BANKOWA 

1. SPRZEDAWCA zobowiązany jest złożyć odnawialną roczną gwarancję bankową na kwotę 

……………………… zł (słownie złotych: ………………………… 00/100), stanowiącą 10 % sumy 

łącznej ceny netto określonej w § 8 ust. 1, w terminie 10 dni od podpisania Umowy,  ważną od daty 

złożenia jej KUPUJĄCEMU  włącznie z tą datą, nie dłużej jednak niż do daty  upływu pierwszego 

roku umownego okresu gwarancyjnego  określonego w § 7 ust. 2. 

2. SPRZEDAWCA zobowiązany jest złożyć co najmniej na 10 dni przed upływem terminu ważności  

gwarancji bankowej, dokument przedłużenia gwarancji bankowej na kwotę ……………………… zł 

(słownie złotych: …………………………. 00/100), stanowiącą 10 % sumy łącznej ceny netto 

określonej w § 8 ust. 1, ważnej  od daty złożenia dokumentu KUPUJĄCEMU  włącznie z tą datą, 

nie dłużej jednak niż do daty  upływu drugiego roku umownego okresu  gwarancyjnego określonego 

w § 7 ust. 2. 

3. SPRZEDAWCA zobowiązany jest złożyć co najmniej na 10 dni przed upływem terminu ważności  

gwarancji bankowej, dokument przedłużenia gwarancji bankowej na kwotę ……………………… zł 

(słownie złotych: …………………………. 00/100), stanowiącą 10 % sumy łącznej ceny netto 

określonej w § 8 ust. 1, ważnej  od daty złożenia dokumentu KUPUJĄCEMU  włącznie z tą datą, 

nie dłużej jednak niż do daty upływu trzeciego roku umownego okresu gwarancyjnego określonego 

w § 7 ust. 2. 

4. SPRZEDAWCA zobowiązany jest złożyć co najmniej na 10 dni przed upływem terminu ważności 

gwarancji bankowej, dokument przedłużenia gwarancji bankowej na kwotę ……………………… zł 

(słownie złotych: …………………………. 00/100), stanowiącą 10 % sumy łącznej ceny netto 

określonej w § 8 ust. 1, ważnej  od daty złożenia dokumentu KUPUJĄCEMU  włącznie z tą datą, 

nie dłużej jednak niż do daty  upływu czwartego roku umownego okresu  gwarancyjnego 

określonego w § 7 ust. 2. 

5. SPRZEDAWCA zobowiązany jest złożyć co najmniej na 10 dni przed upływem terminu ważności 

gwarancji bankowej, dokument przedłużenia gwarancji bankowej na kwotę ……………………… zł 

(słownie złotych: …………………………. 00/100), stanowiącą 10 % sumy łącznej ceny netto 

określonej w § 8 ust. 1, ważnej  od daty złożenia dokumentu KUPUJĄCEMU  włącznie z tą datą, 

do końca okresu gwarancyjnego Urządzeń określonego 

w § 7 ust. 2 i dodatkowych trzech miesięcy (do dnia 31 marca 2026 r.). 
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6. W przypadku niewywiązania się przez SPRZEDAWCĘ w terminie z któregokolwiek z zobowiązań 

określonych w ust. 2 – 5, KUPUJĄCY ma prawo zażądać wypłaty z poprzedniej gwarancji bankowej 

i otrzymaną kwotę przekształcić na zabezpieczenie pieniężne. Zostanie ono wówczas zwrócone w 

przypadku niewykorzystania w terminie 7 dni licząc od dnia wskazanego  

w ust. 5. 

7. Gwarancja bankowa, o której mowa w ustępach poprzedzających powinna być nieodwołalna, 

bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie KUPUJĄCEGO w przypadku gdy stwierdzi on, że 

SPRZEDAWCA nie wykonał lub wykonał nienależycie zobowiązania określone udzieloną 

gwarancją opisaną w § 7 lub nie wykonał zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie w ust. 

2 – 5. Treść gwarancji bankowej powinna być uprzednio uzgodniona  

z KUPUJĄCYM. Gwarancje bankowe powinien wystawić uprawniony podmiot mający siedzibę w 

Polsce. Gwarancja bankowe powinna zabezpieczać wszelkie roszczenia KUPUJĄCEGO 

wynikające z udzielonej przez SPRZEDAWCĘ gwarancji określonej w § 7 łącznie z roszczeniami o 

zapłatę kar umownych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

gwarancyjnych oraz kar z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonywania zobowiązań gwarancyjnych, określonych w § 10,  

a także powinna zabezpieczać roszczenia KUPUJĄCEGO wynikające z niniejszego paragrafu  

ust. 2 – 5. 

 

§ 7 

WARUNKI GWARANCJI  

1. SPRZEDAJĄCY oświadcza, iż  wszystkie dostarczane przez niego Urządzenia, będą serwisowane 

przez autoryzowany serwis producenta. 

2. W ramach ceny określonej w § 8 – SPRZEDAWCA udziela KUPUJĄCEMU na dostarczone 

Urządzenia gwarancji na okres od daty podpisania przez KUPUJĄCEGO „Protokołu Dostawy” 

do dnia 31 grudnia 2025 r., z zastrzeżeniem ust. 7. 

3. Warunki gwarancyjnego serwisu  dla Urządzeń określonych w § 1 ust.1 pkt 1 są następujące: 

1) KUPUJĄCY może na piśmie wskazać SPRZEDAWCY firmę usługową działającą w imieniu 

KUPUJĄCEGO i oświadcza, iż wskazana firma usługowa będzie upoważniona do załatwiania 

ze SPRZEDAWCĄ wszystkich spraw związanych z naprawą i usuwaniem usterek serwisowych 

Urządzeń oraz wymianą elementów lub całości Urządzeń na wolne od wad, 

2) naprawa lub wymiana elementów lub całości Urządzenia musi zostać wykonana w miejscu 

użytkowania sprzętu lub w innym miejscu wskazanym przez KUPUJĄCEGO w terminie 

zgodnym z warunkami podstawowej gwarancji producenta nie później jednak niż w terminie 14 

dni licząc od momentu zgłoszenia do SPRZEDAWCY. Elementy, które uległy wymianie 

SPRZEDAWCA na własny koszt i ryzyko zobowiązuje się odebrać z miejsca, w którym była 

wykonywana wymiana.  Niezależnie od postanowień gwarancji producenta, zgłoszenie uznaje 
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się za dokonane w terminie wysłania wiadomości mailowej (zawierającej zgłoszenie reklamacji) 

z adresów wskazanych w § 16 ust. 1 na adresy wskazane w § 16 ust. 2, chyba że firma usługowa 

ustali na piśmie ze SPRZEDAWCĄ inne adresy w miejsce wskazanych w § 16 ust. 1. W tym 

ostatnim przypadku SPRZEDAWCA zobowiązany jest uprzednio przekazać pisemną informację 

do KUPUJĄCEGO o nowym adresie mailowym, z którego będą zgłaszane reklamacje.  

3) SPRZEDAWCA jest zobowiązany do zapewnienia odbioru i naprawy lub wymiany 

uszkodzonych elementów lub całości Urządzeń w dni robocze  (od poniedziałku do piątku, bez 

dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 08.00-16.00, 

4) SPRZEDAWCA w przypadku zapewnienia nowych elementów lub całości Urządzenia jest 

zobowiązany do utylizacji uszkodzonych elementów lub całości Urządzeń.  

4. SPRZEDAWCA po każdej wymianie elementu lub całości Urządzenia na nowe wolne od wad, 

w wyniku której uległ zmianie s/n z obudowy, dostarczy KUPUJĄCEMU dokumenty gwarancyjne 

określone w § 3 pkt 8, na wymienione Urządzenie.  

5. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego przez SPRZEDAWCĘ w okresie 

gwarancji pokrywa SPRZEDAWCA. 

6. Wymienione elementy w ramach gwarancji na nowe wolne od wad, stają się własnością 

KUPUJĄCEGO. Uszkodzone elementy lub Urządzenia stają się własnością SPRZEDAWCY. 

7. Okres gwarancyjny na wymienione elementy trwa do końca okresu gwarancyjnego dla danego 

Urządzenia, lecz nie krócej niż 3 miesiące po zakończeniu okresu gwarancji. 

8. Po każdej wymianie elementów zostanie podpisany „Protokół Dostawy”, od daty którego rozpoczyna 

bieg gwarancja, o której mowa w ust. 7. 

 

§ 8 

CENA 

1. Łączna cena za należytą realizację Przedmiotu Umowy wynosi netto ……………………. zł (słownie 

złotych: ……………………………………………………………….. 00/100) i zostanie powiększona o 

należny podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. 

2. Ceny jednostkowe (za 1 szt.): 

1) 2 100 sztuk komputerów PC wraz z oprogramowaniem w cenie jednostkowej …………………… 

zł netto (słownie złotych: ……………………………00/100), 

2) 2 100 sztuk monitorów w cenie jednostkowej …………………. zł netto (słownie złotych: 

……………….00/100), 

3) 2 100 sztuk drukarek w cenie jednostkowej …… zł netto (słownie złotych: ………………00/100), 

4) 2 100 sztuk czytników kart w cenie jednostkowej ………… zł netto (słownie złotych: 

………………………. 00/100), 

5) 800 sztuk skanerów płaskich w cenie jednostkowej …………………. zł netto (słownie złotych: 

…………………00/100), 
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6) 50 sztuk czytników kodu 2D w cenie jednostkowej …………………….. zł netto (słownie złotych: 

…………………….. 00/100). 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez SPRZEDAWCĘ będzie podpisany bez uwag „Protokół 

Odbioru Końcowego”, o którym mowa w § 4 pkt 3. 

4. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu wykonania niniejszej Umowy SPRZEDAWCA wystawi jedną 

zbiorczą fakturę.  

5. Koszty opakowania, dostarczenia, w tym transportu oraz ubezpieczenia Przedmiotu Umowy, 

wliczone są w cenę podaną w ust. 1. 

 

§ 9. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. SPRZEDAWCA oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT uprawnionym do wystawiania 

i rozliczania faktur VAT. 

2. KUPUJĄCY oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT uprawnionym do przyjmowania 

i rozliczania faktur VAT. 

3. Zapłata ceny umownej za sprzedane i dostarczone sprawne Urządzenia następuje przelewem 

bankowym na rachunek bankowy SPRZEDAWCY nr ………………………… w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania przez KUPUJĄCEGO oryginału faktury VAT i otrzymania gwarancji bankowej oraz 

podpisania przez Strony „Protokołu Odbioru Końcowego”. 

4. Brak załączonego do faktury obustronnie podpisanego „Protokołu Odbioru Końcowego”, 

uprawnia KUPUJĄCEGO do przedłużenia terminu płatności do terminu płatności określonego jako 

dziesięciu dni roboczych po dniu otrzymania tego Protokołu, zaś brak prawidłowo wystawionej 

gwarancji bankowej uprawnia KUPUJĄCEGO do przedłużenia terminu płatności do terminu płatności 

określonego jako pięć dni roboczych po dniu otrzymania prawidłowo wystawionej gwarancji bankowej.  

5. Dniem zapłaty ceny jest dzień obciążenia rachunku bankowego KUPUJĄCEGO z tytułu otrzymanej 

faktury VAT za sprzedane i dostarczone sprawne Urządzenia. 

6. SPRZEDAWCA zobowiązuje się do naprawienia szkody w przypadku, gdy KUPUJĄCY poniesie 

jakiekolwiek konsekwencje finansowe z tytułu wadliwego wystawienia faktury VAT przez 

SPRZEDAWCĘ, stwierdzone przez uprawnione organy kontrolne (np. Urząd Skarbowy). 

7. SPRZEDAWCA oświadcza, że wskazany w ust. 3 rachunek bankowy od dnia podpisania niniejszej 

Umowy przez cały okres obowiązywania umowy będzie zamieszczony w wykazie, o którym mowa w 

art. 96b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 

2174 z późn. zm.). SPRZEDAWCA oświadcza również, iż znane mu są zasady rozliczeń i 

konsekwencji podatkowych związanych z koniecznością dokonywania płatności poprzez rachunek 

rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 3. 

8. W przypadku dokonania zmian w numerze rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3, 

SPRZEDAWCA jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie KUPUJĄCEGO, 
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nie później niż w terminie dwóch dni od daty dokonania zmiany oraz zaktualizowania danych zawartych 

w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.  

9. Jeżeli na dzień terminu płatności wynagrodzenia rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3 

nie będzie zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, 

KUPUJĄCY ma prawo wstrzymania wypłaty wymagalnego wynagrodzenia do czasu ujawnienia 

rachunku bankowego SPRZEDAWCY w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

10. W przypadku niewypłacenia przez SPRZEDAWCĘ wynagrodzenia w sytuacji wskazanej 

w ust. 9,  SPRZEDAWCY nie przysługuje prawo do żądania odsetek za okres wstrzymania wypłaty 

wynagrodzenia, zaprzestania świadczenia usług oraz wypowiedzenia niniejszej Umowy. 

11. W związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) KUPUJĄCY oświadcza, że posiada 

status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy. 

 
§ 10. 

KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. W razie dostarczenia Urządzeń przez SPRZEDAWCĘ z opóźnieniem w stosunku do umownych 

wymagań i terminów, określonych niniejszą Umową – SPRZEDAWCA zapłaci KUPUJĄCEMU karę 

umowną w wysokości 0,5% liczoną od ceny netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

2. W razie wykonania przez SPRZEDAWCĘ z opóźnieniem usług serwisu gwarancyjnego Urządzeń, 

w stosunku do umownych wymagań i terminu określonego w § 7 - SPRZEDAWCA zapłaci 

KUPUJĄCEMU karę umowną w 0,01 % ceny netto, o której mowa w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia (w tym określonego w § 13) przez jedną 

ze Stron z przyczyn, za które odpowiada SPRZEDAWCA, SPRZEDAWCA zapłaci KUPUJĄCEMU 

karę umowną w wysokości odpowiadającej 20% w przypadku wypowiedzenia w trybie § 13 albo 10% 

w pozostałych przypadkach – ceny  netto określonej w § 8 ust. 1. Kara ta jest należna niezależnie od 

należnych kar, o których mowa w ust. 1 i 2, z tym zastrzeżeniem, że kary, o których mowa w ust. 1 i 2 

są wówczas należne za okres do dnia odstąpienia od Umowy albo jej wypowiedzenia.  

4. KUPUJĄCY ma prawo do potrącenia kwoty kar umownych z należności na rzecz SPRZEDAWCY 

ze skutkiem na dzień wymagalności należności SPRZEDAWCY. W braku skorzystania z potrącenia, 

termin wymagalności kar wynosi 14 dni od daty doręczenia SPRZEDAWCY noty księgowej. 

5. KUPUJĄCY ma prawo do dochodzenia odszkodowania od SPRZEDAWCY na zasadach ogólnych 

ponad kary umowne, za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy spowodowane przez siłę wyższą. Siła wyższa oznacza zdarzenia 
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nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron niniejszej Umowy, na które żadna ze Stron nie ma 

jakiegokolwiek wpływu. 

7. Po uzyskaniu wiedzy o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej nie znanej w dniu podpisania umowy, 

SPRZEDAWCA poinformuje o tym KUPUJĄCEGO w możliwie jak najkrótszym terminie oraz przekaże 

informacje o przewidywaniach dotyczących czasu trwania tego zdarzenia, a Strony podejmą ustalenia, 

co do dalszych działań. 

8. Jeśli zdarzenie siły wyższej uniemożliwia wykonanie niniejszej Umowy przez okres dłuższy niż 

60 dni, KUPUJĄCY może odstąpić od Umowy. Z uprawnienia tego może skorzystać do dnia 

…………………………………. 

§ 11. 

OCHRONA INFORMACJI 

1. SPRZEDAWCA zobowiązuje się do zachowania w poufności faktu zawarcia i warunków Umowy oraz 

wszelkich informacji dotyczących jej wykonywania, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), 

jak też wszelkich danych dotyczących KUPUJĄCEGO, uzyskanych w związku z zawarciem 

i wykonywaniem Umowy, które nie zostały podane do wiadomości publicznej (zwanych dalej 

„Informacjami Poufnymi”. Nadto SPRZEDAWCA zobowiązuje się, w trakcie obowiązywania Umowy, 

a także po jej wygaśnięciu, wypowiedzeniu, rozwiązaniu bez wypowiedzenia lub odstąpieniu od niej, 

do zachowania w tajemnicy, nierozpowszechniania, niekopiowania i nieujawniania (nieudostępniania) 

w jakikolwiek sposób, informacji dotyczących KUPUJĄCEGO oraz informacji związanych z jego 

działalnością, których niezachowanie w tajemnicy, rozpowszechnienie, skopiowanie lub ujawnienie 

(udostępnienie) osobie trzeciej mogłoby wyrządzić KUPUJĄCEMU jakąkolwiek szkodę – bez względu 

na sposób i formę uzyskania tych informacji (wejścia w ich posiadanie). 

2. Ujawnienie informacji osobom trzecim wymaga uzyskania pisemnej zgody KUPUJĄCEGO 

ze wskazaniem, komu i jakie informacje zostaną ujawnione. Tajemnicy przedsiębiorstwa  nie stanowią 

ogólne informacje, znane oficjalnie, podane do publicznej wiadomości, dotyczące zarówno 

KUPUJĄCEGO, jak i jego partnerów handlowych, tj. nazwy, adresu siedziby, telefonów i osób 

kontaktowych. Nadto informacje, które zostały prawnie przekazane SPRZEDAWCY przez osobę 

trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o ich nieujawnianiu podjętych w stosunku 

do KUPUJĄCEGO, zostaną ujawnione, gdy SPRZEDAWCA będzie zobowiązany przekazać 

je z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia sądowego. 

3. SPRZEDAWCA zobowiązuje się do zapewnienia zachowania poufności, na zasadach i w zakresie 

wynikającym z niniejszego paragrafu, przez każdą z osób ją reprezentujących i wykonujących w jej 

imieniu jakiekolwiek czynności wynikające lub związane z realizacją Umowy. 

4. Za każde naruszenie obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, SPRZEDAWCA zapłaci 

KUPUJĄCEMU karę umowną w wysokości 50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), płatną 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do jej zapłaty. W przypadku gdy poniesiona przez 



Propozycja umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ 

Strona 11 / 13 

KUPUJĄCEGO szkoda przewyższać będzie wartość zastrzeżonej w poprzednim zdaniu kary 

umownej, KUPUJĄCY uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 12. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. KUPUJĄCY może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli: 

1) SPRZEDAWCA z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność przerwał realizację Przedmiotu 

Umowy i nie realizuje go przez okres 3 dni roboczych, 

2) SPRZEDAWCA z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  nie rozpoczął realizacji Przedmiotu 

Umowy lub nie kontynuuje go pomimo dodatkowego wezwania KUPUJĄCEGO, 

3) SPRZEDAWCA wykonuje Przedmiot Umowy, niezgodnie z jej postanowieniami lub nie wywiązuje 

się z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, pomimo wezwania ze strony KUPUJĄCEGO 

o zaprzestanie naruszeń i realizację zobowiązań wynikających z Umowy z wyznaczeniem 

dodatkowego terminu. 

2. Jeśli odstąpienie jest częściowe, SPRZEDAWCY należy się cena za spełnione należycie świadczenie 

w zakresie nieobjętym odstąpieniem.  

3. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

4. Z uprawnienia do odstąpienia od Umowy KUPUJĄCY może skorzystać w terminie do dnia 

………………………….. 

 

§ 13. 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 

KUPUJĄCY może wypowiedzieć Umowę w zakresie usług serwisu gwarancyjnego 

bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy SPRZEDAWCA nie wykonuje należycie zobowiązań 

określonych w § 7, w tym w szczególności, gdy  terminy umowne naprawy dla min. 3 szt. Urządzeń uległy 

przekroczeniu w okresie jednego miesiąca. 

 

 

§ 14. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Każda ze Stron oświadcza, że udostępnione drugiej Stronie, w związku z zawarciem Umowy, dane 

osobowe osób, z pomocą których wykonywana będzie Umowa, w szczególności osób, o których mowa 

w § 3 pkt 13 i § 16: 

1) będą wykorzystywane przez tę druga Stronę wyłącznie na potrzeby realizacji obowiązków 

i uprawnień wynikających z Umowy, 

2) obejmują dane zwykłe tj. imię, nazwisko, stanowisko bądź charakter pełnionej funkcji, służbowy 

nr telefonu, służbowy adres e-mail, 
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3) są niezbędne drugiej Stronie oraz będą administrowane przez tę drugą Stronę adekwatnie 

do wynikających z potrzeb określonych w pkt 1 powyżej i szczególnych zadań odnoszących się 

do konkretnych stanowisk lub funkcji, 

4) mogą być przetwarzane przez drugą Stronę, po zakończeniu Umowy, administrowane 

i wykorzystywane w celu niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że poinformuje osoby o fakcie udostępnienia danych osobowych drugiej 

Stronie w związku z Umową oraz o przysługujących jej w związku z tym prawach wynikających 

z obowiązujących, w tym zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności 

o fakcie, że z chwilą udostępnienia drugiej Stronie danych osobowych, Strona ta staje się 

Administratorem udostępnionych danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). 

§ 15. 

KLAUZULA ARBITRAŻOWA 

1. Strony deklarują, że będą dążyć do rozstrzygnięcia wszelkich kwestii spornych między nimi, które mogą 

wyniknąć z zawarcia, wykonywania, wypowiedzenia lub odstąpienia od niniejszej Umowy, a także 

interpretacji jej postanowień, w sposób ugodowy na drodze negocjacji. 

2. Gdyby Strony nie zdołały osiągnąć porozumienia na drodze negocjacji, właściwym sądem, który dokona 

rozstrzygnięcia będzie polski sąd powszechny, właściwy dla miejsca siedziby KUPUJĄCEGO. 

 

§ 16. 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW W SPRAWIE UMOWY 

1. Do kontaktów w sprawach Umowy, ze Strony KUPUJĄCEGO upoważnione są następujące osoby : 

1) …………., tel. (22) ……………….. e-mail: ………………….. – w sprawach handlowych, 

2) …………., tel.  (22) ………………, e-mail: ……………………– w sprawach technicznych.  

2. Do kontaktów w sprawach Umowy, ze Strony SPRZEDAWCY upoważnione są następujące osoby: 

1) …………………. tel. …………………., e-mail: ……………. – w sprawach handlowych, 

2) ……………………….., tel.  ……………. e-mail: ……………………. – w sprawach technicznych.  

3. Zmiany osób do kontaktów wymienionych w ust. 1 i 2 nie wymagają aneksu, ale wymagają 

poinformowania drugiej strony w formie pisemnej. 

 

§ 17. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ilekroć STRONY w niniejszej Umowie określają obowiązek wzajemnego informowania się lub 

przesyłania informacji, należy przez to rozumieć przesyłanie wiadomości e-mail, które powinny być 
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zwrotnie przesłane z adnotacją potwierdzającą otrzymanie albo też przesłanie informacji w formie 

przesyłki za pośrednictwem kuriera lub przesyłką poleconą – na adresy wskazane w komparycji.  

2. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania na piśmie o zmianie adresu wskazanego 

w komparycji, a brak przekazania takiej informacji ma ten skutek, że przesyłkę uznaje się za skutecznie 

doręczoną, pomimo braku jej odbioru, jeśli została przesłana pod ostatnio wskazany adres na piśmie.  

3. Odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie SPRZEDAWCY nie powoduje utraty prawa 

KUPUJĄCEGO do naliczenia i wyegzekwowania kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania  na 

zasadach ogólnych.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

5. Każda zmiana lub uzupełnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności, za wyjątkiem przypadków, gdy niniejsza Umowa wyraźnie stanowi inaczej. 

6. Strony wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 

sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu 11.04.1980 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 45 poz. 286) . 

7. Następujących 5 załączników stanowi integralną część Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Urządzeń, 

2) Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu Dostawy, 

3) Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego, 

4) Załącznik nr 4 – Projekt Gwarancji Bankowej. 

5) Załącznik nr 5 – Lista lokalizacji.  

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

PODPISY STRON 

             KUPUJĄCY       SPRZEDAWCA 

 
 

 1. ........................................        ......................................... 
 
  

2. .......................................                                                         ………………………………… 


