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Załącznik nr 4 
K-ZP.251.23.2020 
 

UMOWA Nr ……………………………. - wzór 
 
zawarta w dniu ……………………………. r. pomiędzy:  
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie 
ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, NIP 563-20-77-608,  REGON 110607010, 
reprezentowaną przez:  
- mgr Jacka Kosińskiego - Kanclerza 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a  
…………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
- …………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „ Wykonawcą”  
została zawarta Umowa następującej treści:  
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego.  
 

§ 1  
Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu 
specjalistycznego oraz oprogramowania dla PWSZ w Chełmie w ramach realizacji 
projektu pn. „Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej dostępności dla osób 
niepełnosprawnych”.   
Zadanie nr 1 Sprzęt komputerowy 
Zadanie nr 2 Sprzęt specjalistyczny 
Zadanie nr 3 Oprogramowanie 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 1 zawiera Załącznik nr 1  do 
umowy. 

3. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby 
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących 
przenoszonej wierzytelności nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej 
umowy. 

 
§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie 

określonym w ofercie tj. do ……… dni od daty podpisania umowy. 
2. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 1 nie dostarczy Zamawiającemu 

przedmiotu umowy odpowiadającego wymaganiom zamówienia, Zamawiający 
uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w  terminie 30  
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dni od upływu terminu oznaczonego w ust. 1. Odstąpienie wymaga zachowania formy 
pisemnej. 

 
§ 3 

Cena i warunki płatności 
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, za prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy została ustalona na podstawie oferty Wykonawcy. 
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę:  

Zadanie nr 1 
Cena bez podatku VAT: …………….,….. zł  
(słownie: ……………………………………………… zł …/100) 
Podatek VAT: ………,…. zł  
(słownie: ……………………………………………… zł …/100) 
Cena wraz z podatkiem VAT: ………….,…. zł  
(słownie: ……………………………………………… zł …/100) 
 
Zadanie nr 2 
Cena bez podatku VAT: …………….,….. zł  
(słownie: ……………………………………………… zł …/100) 
Podatek VAT: ………,…. zł  
(słownie: ……………………………………………… zł …/100) 
Cena wraz z podatkiem VAT: ………….,…. zł  
(słownie: ……………………………………………… zł …/100) 
 
Zadanie nr 3 
Cena bez podatku VAT: …………….,….. zł  
(słownie: ……………………………………………… zł …/100) 
Podatek VAT: ………,…. zł  
(słownie: ……………………………………………… zł …/100) 
Cena wraz z podatkiem VAT: ………….,…. zł  
(słownie: ……………………………………………… zł …/100) 
 
Cena ogółem 
Cena bez podatku VAT: …………….,….. zł  
(słownie: ……………………………………………… zł …/100) 
Podatek VAT: ………,…. zł  
(słownie: ……………………………………………… zł …/100) 
Cena wraz z podatkiem VAT: ………….,…. zł  
(słownie: ……………………………………………… zł …/100) 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty jakie 
poniesie Zamawiający w związku z  realizacją przedmiotu umowy.  

4. Podstawą do wystawiania faktury VAT jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez 
obie strony, potwierdzający, iż dane zadanie zostało wykonane bez wad i zgodnie 
z niniejszą umową. Zarówno protokół zdawczo-odbiorczy jak i faktura VAT wystawiane 
są odrębnie dla każdego z zadań. 
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5. Rozliczenie za wykonanie danego zadania nastąpi na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury, na rachunek bankowy w niej podany, po wykonaniu oraz odbiorze 
przedmiotu umowy, w terminie ….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. 

 
§ 4 

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy 
1. Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego na wyłączną odpowiedzialność i koszt Wykonawcy, w dniach i godzinach 
pracy Zamawiającego. 

2. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje transport do miejsca dostawy, rozładunek 
i wniesienie  do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń. 

3. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego                            
z co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. 

4. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wydać 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty i karty gwarancyjne, niezbędne do prawidłowego 
korzystania z rzeczy. 

5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie nowy, 
nieużywany,  sprawny, kompletny i pozbawiony wad.  

6. Za realizację niniejszej umowy odpowiedzialni są: 

 ze strony Zamawiającego: ………………………………………… 

 ze strony Wykonawcy:  …………………………………………..  
 

§ 5 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach: 
a) za odstąpienie od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % ceny ogółem brutto;  
b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy 

określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej za dane zadanie,  
za każdy dzień opóźnienia w jego dostawie;   

c) w przypadku opóźnienia w usunięciu wykrytych wad oraz niedostarczenia części 
wolnych od wad, w terminie o którym mowa w § 6 ust. 6 i 7, w wysokości 0,5 % ceny 
brutto określonej za dane zadanie, liczonej za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego 
wysokość kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.  

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

4. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 
3, kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. 
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§ 6 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji co do jakości rzeczy będących przedmiotem umowy.  
2. Gwarancja jest udzielona na okres …………………..  
3. Gwarancja obejmuje zarówno wady niewykryte w momencie odbioru części przez 

Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami 
Kodeksu cywilnego.  

5. Zgłoszenia Zamawiającego dotyczące wad lub nieprawidłowości w działaniu będą 
przekazywane Wykonawcy telefonicznie (nr tel…………………..) lub faksem (nr 
fax……………..…) lub pocztą elektroniczną pod adres e-mail ……………………… w 
godzinach od 8:00 do 15:30, w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy).  

6. Po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wykrytej(-ych) 
wad/-y lub nieprawidłowości własnym staraniem i na swój wyłączny koszt w terminie 
… dni od powzięcia informacji o wadzie.  

7. W przypadku, gdy część wchodząca w skład przedmiotu umowy, ulegnie przed 
upływem terminu gwarancji ponownemu uszkodzeniu z powodu tej samej wady,  
a uszkodzenie nie nastąpi z winy Zamawiającego, Wykonawca dostarczy nową część  
o takich samych parametrach i deklarowanej gwarancji w terminie …. dni licząc od 
dnia zgłoszenia uszkodzenia. 

 
§ 7 

Zmiany w umowie 
 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić w przypadkach, o których 
mowa w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy: 
1) w zakresie terminu lub przedmiotu umowy – w przypadku konieczności 

dostarczenia innych części niż dostępne w momencie składania przez Wykonawcę 
oferty, spowodowanej zakończeniem produkcji części lub wycofaniem ich 
z produkcji lub obrotu, posiadających parametry nie gorsze od zaproponowanych 
przez Wykonawcę w ofercie; 

2) w zakresie wysokości wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku VAT,  
w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, w wysokości 
wynikającej ze zmienionej stawki podatku. 

3. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności za zgodą obu stron. Strona występująca o zmianę postanowień umowy 
zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w 
ust.  1 i 2.  

4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.  
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5. Zmiany nazwy, adresu, statusu firmy, zmiany osób odpowiedzialnych za realizację 
umowy nie stanowią zmiany umowy. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji 

niniejszej umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

z  dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145, 1495) oraz 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 
1843). 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 
 
 
Załączniki od umowy: 
- załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 
- załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


