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 Załącznik nr 3 do SWZ 

 

WZÓR UMOWY Nr _____ /2022 

 

zawarta w dniu _______________ 2022 r. w Warszawie pomiędzy: 

Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie, z siedzibą: 00-373 Warszawa 

ul. Nowy Świat 18/20,  

NIP: 525-15-13-136, REGON: 006374351,  

reprezentowanym przez:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

zwanym w treści umowy  ZAMAWIAJĄCYM 

a 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,  

___________________________________________________________________________,

zwaną w dalszej części Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

zwanych łącznie Stronami, 

 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr WOU-SO.272.8.2022 na dostawa drukarki 

kolorowej atramentowej w formacie A3, komputera stacjonarnego typu AIO, komputerów 

przenośnych oraz pozostałych urządzeń i  akcesoriów komputerowych dla Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 

Warszawie w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) –  

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 

140.000 euro, została zawarta umowa o następującej treści: 
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§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa drukarki kolorowej atramentowej w formacie A3, 

komputera stacjonarnego, 3 laptopów oraz urządzeń i akcesoriów komputerowych fabrycznie 

nowych, nieużywanych, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń 

osób trzecich, wyprodukowanych w 2022 r. zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą 

Załącznik nr 1 do umowy oraz Specyfikacją techniczną opisanych przedmiotów stanowiącą 

Załącznik nr 2 do umowy (dalej także jako „sprzęt” lub „sprzęt komputerowy”).  

 

§ 2 Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do dnia 30 grudnia 

2022 r. 

2. Wykonawca zapewni dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego.  

3. Ostateczne wydanie przedmiotu umowy potwierdzone będzie pisemnym protokołem 

odbioru sporządzonym przez Wykonawcę, zaakceptowanym przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi 

na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru. 

 

§ 3 Wynagrodzenie za wykonanie umowy 

1. Zgodnie z ofertą, Wykonawca z tytułu wykonania umowy otrzyma łączne wynagrodzenie 

brutto __________ zł, w tym _____% VAT, przy cenie jednostkowej brutto: ___________ zł 

słownie ____________________________________________________________________. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, obejmuje wszelkie koszty związane z należytą realizacją 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty dostawy oraz transport do siedziby 

Zamawiającego przedmiotu umowy, instrukcję obsługi oraz podatek akcyzowy, 

ubezpieczenie przedmiotu umowy na czas transportu oraz wszelkie inne koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznana zakresu 

przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Wykonawca wystawi fakturę, której podstawą wystawienia będzie podpisany przez obie 

strony protokół odbioru.  

4. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem, w terminie do 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Za dzień zapłaty uważa się datę wydania 

dyspozycji z rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie przekazane na jego rachunek bankowy nr 

____________________________ Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa 

powyżej, wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

6. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu 

ustawowe odsetki za opóźnienie.  

7. Cesja wierzytelności wynikająca z realizacji umowy oraz dokonanie jakiejkolwiek innej 

czynności prawnej skutkującej zmianą wierzyciela wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, 

pod rygorem nieważności.  

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek, który będzie wskazany na fakturze został otwarty w 

związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą, zgłoszony i ujawniony 

w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista”) 

na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  
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9. Faktury będą przesyłane na adres Zamawiającego wskazany w komparycji umowy lub na 

adres e-mail: ___________________.  

10. Zmiana adresu e-mail wskazanego w ust. 10 wymaga poinformowania w trybie 

zawiadomienia e-mailowego i nie jest zmianą umowy.  

11. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury w formie elektronicznej na inny 

adres e-mail niż wskazany w ust. 10 taką fakturę uznaje się za niedostarczoną.  

 

§ 4 Gwarancja 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji:  

a) komputery stacjonarne Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji,  

b) na laptopy Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji,  

c) na mysz i klawiatury Wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji, 

d) pozostałe akcesoria komputerowe Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru ostatecznego 

przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego.  

3. Pozostałe warunki serwisu i gwarancji udzielane Zamawiającemu są integralnym 

składnikiem umowy.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne  

i prawne dostarczonego sprzętu komputerowego, w szczególności jakąkolwiek niezgodność  

z warunkami niniejszej umowy.  

7. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw i wymiany części w okresie gwarancji 

podlegające warunkom gwarancyjnym.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii, wady lub usterki sprzętu, 

Wykonawca przystąpi do jej usunięcia w czasie 48 godz. licząc od chwili zgłoszenia przez 

Zamawiającego (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00 

telefonicznie: ……………………………. lub faksem: ……………………….., na adres 

email: ……………………………………). Wykonawca dokona naprawy i wymiany części, 

w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia.  

W przypadku nie przystąpienia do naprawy lub wymiany części w terminie 14 dni 

kalendarzowych, Zamawiający ma prawo dokonać naprawy i wymiany części na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje również prawo do naliczenia kary 

umownej, o której mowa w §5 ust. 5 umowy.  

9. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, okres gwarancji 

będzie wydłużony o czas trwania naprawy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się po każdej naprawie sporządzić protokół naprawy  

i przekazać go Zamawiającemu. Protokół naprawy musi zawierać, co najmniej określenie 

wykonanych czynności, uszkodzonych elementów, precyzyjne określenie wymienionych 

elementów.  

11. Wszystkie części wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej, objęte będą nie krótszym 

niż 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym.  

12. W dniu przekazania sprzętu do naprawy lub wymiany, Wykonawca udostępni bezpłatnie  
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§ 5 Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, za niedotrzymanie terminu realizacji 

umowy, określonego w §2 ust. 1 umowy, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia 

łącznego brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 

zwłoki.  

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

3. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty 

dzień roboczy zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii, wady lub usterki samochodu lub  

w przypadku zwłoki w dokonaniu naprawy sprzętu w ramach naprawy gwarancyjnej,  

o której mowa w §4 ust. 8 umowy. 

4. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty 

dzień roboczy zwłoki w udostępnieniu na czas naprawy lub wymiany sprzętu zamiennego, o 

czym mowa w §4 ust. 12 umowy.  

5. Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa jest w §3 ust. 1 umowy.  

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia, o ile obowiązujące przepisy prawa się temu nie sprzeciwiają.  

8. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego 

tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku 

temu podstawy.  

9. Kary, o których mowa w § 5 umowy zostaną zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 7 dni 

od daty otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.  

 

§ 6 Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Powyższe dotyczy także sytuacji przekształcenia 

lub likwidacji Jednostki Zamawiającego lub innych zmian organizacyjnych regulowanych 

odrębnymi przepisami.  

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy, gdy:  

1) Wykonawca dwukrotnie dostarczył przedmiot zamówienia z wadami;  

2) Wykonawca dwukrotnie dostarczył przedmiot zamówienia niezgodny z niniejszą umową.  

3) Wykonawca przekroczył termin dostawy przedmiotu umowy powyżej 21 dni 

kalendarzowych.  
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4) przedmiot zamówienia lub którakolwiek z jego części nie spełnia cech określonych  

w Specyfikacji technicznej. 

5) producent przedmiotu zamówienia wprowadził opinię publiczną w błąd co do jego cech  

i parametrów technicznych określonych w Specyfikacji technicznej.  

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy 

Wykonawca mimo otrzymania pisemnego wezwania i wyznaczenia przez Zamawiającego 

terminu do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy dalej nienależycie wykonuje 

zobowiązania wynikające z umowy. W przypadku przesłanek odstąpienia określonych w ust. 

1 i 2 oraz w przypadkach odstąpienia od umowy wynikających z ustawy, dodatkowe pisemne 

wezwanie, o którym mowa w zdaniu 1, nie jest wymagane.  

4. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia Zamawiającego z podaniem 

uzasadnienia pod rygorem nieważności, złożonego w terminie do 30 dni od powzięcia 

informacji o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1-3.  

 

§ 7 Klauzula poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się, w trakcie trwania umowy oraz po jej ustaniu, do zachowania 

w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu 

Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła, w szczególności 

informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących 

Zamawiającego.  

2. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej 

wątpliwości.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych, powyższych informacji 

jedynie w celu wykonania przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom 

Wykonawcy i Podwykonawcom, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione 

zakresem, w którym wykonują przedmiot umowy.  

5. Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania wobec informacji powszechnie znanych 

lub opublikowanych oraz w przypadku żądania ich ujawnienia przez uprawniony organ.  

 

§ 8 Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.  

2. Dopuszcza się następujące zmiany umowy:  

1) zostanie zmieniona nazwa i/lub model sprzętu objętego umową, w przypadku gdy, nastąpi 

zmiana nazwy handlowej lub innego oznaczenia sprzętu wskazanego w ofercie nie 

powodująca zmiany przedmiotu umowy,  

2) zostanie zmieniony - wydłużony termin realizacji dostaw z uwagi na:  

a) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu 

prawidłowego wykonania umowy,  

b) zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin 

realizacji przedmiotu umowy,  
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c) okoliczności wynikające z działania siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne które było 

niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można było zapobiec, np. działania sił przyrody: 

powódź, pożar, huragan, wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi, stan klęski żywiołowej, działania 

wojenne lub inne operacje sił zbrojnych, akty terrorystyczne, stan wojenny, blokady granic, 

zakaz importu i eksportu, strajki generalne, ogólnokrajowe manifestacje czy zamieszki) lub 

inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożliwością wykonania umowy,  

3) zostanie zmieniony sprzęt objęty umową – zastąpiony innym, posiadającym parametry nie 

gorsze niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu w celu 

zawarcia umowy ramowej, w związku z wycofaniem danego modelu z produkcji lub obrotu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub brakiem dostępności zaoferowanego sprzętu na 

rynku lub zerwaniem łańcucha dostaw w związku ze stanem epidemii COVID-19,  

4) zostanie zmieniony Podwykonawca lub nastąpi rezygnacja z Podwykonawcy - przy 

pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego,  

5) zostanie zmieniony sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy, ze względu na zmianę 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego,  

6) zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) wynagrodzenie należne Wykonawcy,  

w sytuacji gdy, nastąpi zmiana wysokości stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego 

poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT lub podatku akcyzowego dla towarów, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  

7) zostanie zmieniona wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, bądź też zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę,  

8) zostanie zmieniona strona w umowie wynikająca ze zmian organizacyjnych niezależnych 

od Zamawiającego np. poprzez podział Jednostki lub połączenie Jednostek,  

9) zostanie zmieniona nazwa, adres lub status Wykonawcy lub Zamawiającego,  

10) zostanie wprowadzona zmiana, wynikająca z omyłki pisarskiej zawartej w umowie.  

3. Warunkiem dokonania zmian, opisanych w ust. 2 jest złożenie wniosku, przez stronę 

inicjującą zmianę, zawierającego m.in. dokładny opis propozycji zmian oraz uzasadnienie 

calowości tych zmian. Zmiany obowiązują z dniem podpisania aneksu.  

4. Jeżeli wnioskującym o zmianę będzie Wykonawca, wprowadzenie zmiany będzie możliwe 

dopiero po akceptacji Zamawiającego.  

5. Zmiana osób wskazanych do kontaktu miedzy stronami nie wymaga sporządzania aneksu 

do umowy.  
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§ 9. Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych wskazywanych niniejszej umowie oraz 

udostępnionych w celu jej realizacji jest Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków  

z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 44 30 405, fax 22 44 30 401, 

e-mail: info@mwkz.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr. tel.: 22 44 30 432 oraz drogą 

elektroniczną: iod@mwkz.pl. 

3. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe uzyskane od Wykonawcy w związku 

z realizacją umowy będą przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami 

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 

(RODO) w celu realizacji niniejszej umowy. 

4. Strony zobowiązują się do: 

wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów i informacji uzyskanych od drugiej 

Strony w związku z wykonywanym przedmiotem umowy zarówno w trakcie jej trwania jak  

i po ustaniu stosunku wynikającego z umowy; wszelkie dokumenty będą ujawniane jedynie  

w zakresie niezbędnym, związanym z realizacją przedmiotu umowy, po wyrażeniu zgody 

przez drugą Stronę;  

zabezpieczania przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem wszelkich otrzymanych 

dokumentów (w tym na mobilnych nośnikach) związanych z przedmiotem umowy; 

niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celów innych 

niż wynikające z realizacji umowy; 

niezwłocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach naruszenia 

tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewłaściwym użyciu. 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej „RODO”), 

przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz i innych 

przepisów prawa w tym zakresie.  

3. Wykonawca jest świadomy konsekwencji wynikających z rozporządzenia 2022/576 do 

rozporządzenia Rady (UE) w nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie  

(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 

maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi  

i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L Nr 134, str. 1), 

Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 

suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE. L Nr 78, str. 6) oraz 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

Nr zamówienia: 2022/07 142 wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).  
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4. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. …………………….. 

  ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:   

Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy    

Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


