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   Załącznik nr 6 do SIWZ   
 

PROJEKT  UMOWY 

 
Umowa dostawy Nr DAG-391-1-…/2016 

 
zawarta w dniu ........................ 2016 roku w Krakowie pomiędzy : 
 
Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-157), 
Plac Jana Matejki 13, NIP : 675-00-07-570, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa 
Rektora Uczelni - prof. Stanisława Tabisza przez :  
Kanclerza Uczelni -  dr Jolantę Ewartowską 
przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni - mgr Danuty Baniowskiej 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym” 
 
a 
                         

Firmą …………………… z siedzibą w …………….. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS, o kapitale zakładowym ………. zł, posiadającą nr 
REGON …………………….., NIP …………………… reprezentowaną przez :  
........................................................................................................................................................ 
*(w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy będącego 

osobą prawną) 
 
alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej 
zamawiający uwzględni obydwu wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy: 
 

…………………………………… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod nazwą 
………………………………. z siedzibą  …………………..…, REGON ………………….., NIP …………………, 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 
 
Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164, z późniejszymi 
zmianami). 

 
§ 1. 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa urządzeń komputerowych/oprogramowania 
komputerowego /sprzętu fotograficznego/ dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie (pakiet numer : ……), zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi 
w załączniku nr 1, który stanowi integralną część umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż 
…. dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia …………………… 2016 roku. Dostawa 
przedmiotu umowy zakończona będzie pisemnym protokołem odbioru przez pracownika 
Działu Obsługi Informatycznej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, po 
uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy.    

3. Za zrealizowanie przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto 
………………PLN (słownie złotych: ……………….……………………………), plus podatek VAT w kwocie 
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……………….…….PLN (słownie złotych: ….………………………………..), co stanowi kwotę brutto 
……………………….PLN (słownie złotych: ….………………………….………).    

4. W przypadku wystąpienia „odwrotnego obciążenia” i powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, Zamawiający rozliczy VAT z tego tytułu według stawki 23 %                         
w kwocie: ……………………………..……PLN (słownie złotych……………….……). 
5. Podana wartość brutto zawiera : wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu do 
Zamawiającego oraz koszty ubezpieczenia. 
 

§ 2. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na 
własny koszt i ryzyko. Dostawa musi być zgodna z asortymentem i ilościami podanymi                   
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  
2. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do 
umowy. 
3. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym 
podatkiem VAT. 
4. W okresie obowiązywania umowy ceny nie ulegną zmianie.  
5. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. 
6. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy 
aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznaczenia dostarczanego asortymentu, 
zgodnie z odpowiednim pakietem. 

 
§ 3. 

 
1. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim 
(instrukcja użytkowania/obsługi, karta gwarancyjna, faktura) i sygnowane numerami umowy. 
W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one 
posiadać tłumaczenia, potwierdzone przez Wykonawcę. 
2. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia potwierdzonego 
przez Wykonawcę, będą zwracane Wykonawcy w dniu ich otrzymania przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca będzie poinformowany o zwrocie dokumentów pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. 

 
§ 4. 

 
1. Należność, o której mowa w § 1 ust. 3 zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania faktury - wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu 
umowy potwierdzonego protokołem odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 2. Zapłata należności 
zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy.  
2. Faktura powinna zawierać m.in.: 
a) W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku rozliczenia podatkowego, zgodnie                    
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług Wykonawca na fakturze wskazuje                          
w osobnej pozycji nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego 
powstania, jego wartość i nie wykazuje stawki i kwoty VAT, lecz zamiast tego umieszcza na 
niej adnotację „odwrotne obciążenie”. 
3. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oświadcza, że jest czynnym 
podatnikiem VAT i posiada NIP: 675-00-07-570. 
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4. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
5. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy 
dzień zwłoki w zapłacie. 
6. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
7. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów                 
i usług (t. j. Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054, z późniejszymi zmianami) będzie ubiegał się o zgodę 
na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług VAT na zamawiany sprzęt 
komputerowy w zakresie objętym zwolnieniem - zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 przywołanej 
ustawy (dotyczy pakietu nr : 4, 6, 14, 21). 
 

§ 5. 
 
1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji na przedmiot umowy : 

- ….. miesięcy od daty dostawy w przypadku pakietu : …………………………. 
- ….. miesiące od daty dostawy w przypadku pakietu : …………………………. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania obsługi serwisowej w ramach gwarancji 
zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej : 
a) Jako czas reakcji serwisu gwarancyjnego przyjmuje się nawiązanie kontaktu przez 

pracownika serwisu gwarancyjnego (wskazanego przez Wykonawcę) ze zgłaszającym awarię 
i/lub usterkę pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki                        
i w miarę możliwości przekazanie zaleceń. 

b) Maksymalny czas reakcji serwisu gwarancyjnego w przypadku zgłoszenia awarii i/lub 
usterki wynosi ….. godziny robocze - dla pakietu nr ….  

c) Maksymalny czas naprawy dla pakietu nr 1 wynosi 24 godziny, a dla pozostałych pakietów 
wynosi 14 dni roboczych. 

d) Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu dostarczenia urządzenia                                        
u Zamawiającego, z możliwością naprawy u Wykonawcy, jeżeli naprawa u Zamawiającego 
okaże się niemożliwa. 

e) Wszelkie koszty naprawy, w tym koszt transportu, ubezpieczenia na czas transportu, 
ponownego uruchomienia ponosi Wykonawca. 

f) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterki lub wady w terminie wymaganym 
przez Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomienie o usterce lub wadzie 
dostarczonego przedmiot umowy Zamawiającemu, po ponownym jednokrotnym wezwaniu 
do ich usunięcia, może zlecić usuniecie usterki lub wady podmiotowi trzeciemu,                              
z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. W przypadku skorzystania                 
z powyższego uprawnienia, Zamawiający zobowiązany jest, w formie pisemnej, do 
niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian itp.). W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 
poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania takich prac.    

g) W okresie gwarancji dostawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia na nowe po 
maksimum trzeciej naprawie. 

h)  Dostępność serwisu przez 5 dni roboczych w tygodniu. 
i)  W przypadku naprawy przedmiotu zamówienia, termin gwarancji przedłuża się o czas 

trwania naprawy. 
j)  W przypadku wymiany sprzętu na nowy, termin gwarancji biegnie od początku tj. od dnia 

dostarczenia nowego sprzętu. 
3. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez 

producentów przedmiot umowy. Warunki Gwarancji mają pierwszeństwo przez warunkami 
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gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki Gwarancji 
przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

 
§ 6. 

 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy oraz wolny od wad fizycznych                         
i prawnych. 
2. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy Zamawiający 
sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się                      
w ciągu 3 dni dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia 
zapłaty za zamówiony towar. 

 
§ 7. 

 
1.  Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający 
może żądać od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych z następujących tytułów : 
a) w razie zwłoki w dostawie, dostarczenia niezgodnie z umową, niedostarczenia sprawnego 
przedmiotu umowy w terminie, w wysokości 0,1 % umownej wartości brutto pakietu /lub 
pakietów/, którego dotyczy opisana sytuacja, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, z tym że 
kara nie może przekroczyć 10 % umownej wartości brutto określonej w § 1 ust. 3 niniejszej 
umowy,    

b) w razie zwłoki w usunięciu wady (lub uszkodzenia) przedmiotu umowy w wysokości 0,1% 
umownej wartości brutto pakietu /lub pakietów/, którego dotyczy opisana sytuacja, za każdy 
kalendarzowy dzień zwłoki, z tym że kara nie może przekroczyć 10 % umownej wartości brutto 
określonej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,    
c) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy - 10 % umownej wartości brutto pakietu /lub 
pakietów/, którego Wykonawca nie zrealizował, 
d) w razie odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę - 10 % umownej wartości brutto 
pakietu /lub pakietów/, od realizacji którego/których Wykonawca odstąpił, 
d) w razie odstąpienia od realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - 10 % umownej wartości brutto pakietu /lub pakietów/, od realizacji 
którego/których Zamawiający odstąpił. 
2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony 
do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną, po bezskutecznym wezwaniu 
Wykonawcy do naprawienia szkody. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ewentualnych kar umownych z należnej 
faktury lub innych ewentualnych wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

 
 

§ 8. 
 
1.  Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych                       
w Kodeksie cywilnym. 
2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w następujących sytuacjach :  
a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu poniższych okoliczności :  
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-   Wykonawca nie dostarczył przedmiotu dostawy zgodnie z postanowieniami SIWZ i złożoną 
ofertą i w dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 5 dni 
nie wykonał umowy zgodnie z jej zapisami,  

-   Wykonawca opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy ponad 7 dni roboczych w stosunku 
do  terminu określonego w § 1 ust. 2 umowy, 

-   Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie dostawy przedmiotu umowy, 
- zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,  
- zostanie wydane postanowienie, o wszczęciu egzekucji z majątku Wykonawcy lub 

zabezpieczenia majątku Wykonawcy. 
b) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, nie później niż w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności. 

3. Zamawiający ma prawo, oprócz tytułów wymienionych w Kodeksie cywilnym, odstąpić od 
niniejszej umowy także w każdym przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonania 
przez Wykonawcę nie później niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości                               
o zaistnieniu powyższych okoliczności.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony, zachowują prawo egzekucji kar umownych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy tylko w zakresie wskazanej 

przez niego części przedmiotu umowy (pakietu lub jego części), zatrzymując prawo 

własności pozostałej/pozostałych  części przedmiotu umowy. W zakresie w którym 

Zamawiający nie skorzystał z prawa do odstąpienia, wszystkie  zapisy umowy,                           

w szczególności dotyczące płatności oraz gwarancji, pozostają w mocy. 
 

 
§ 9. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 

 
§ 10. 

 
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 11. 
        
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności  i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

2. Zmiana umowy może nastąpić  w następujących przypadkach i zakresie: 
a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się przypisać 

Zamawiającemu,  
b) numeru katalogowego produktu,  nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,              

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. przy zmianie dokonanej przez producenta) 
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c) w razie wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie 
producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie 
gorszych od produktu objętego umową, 

d) w razie niedostępności na rynku produktów wskazanych w ofercie, wynikającej                        
z zaprzestania produkcji, wycofaniem z rynku lub z innych przyczyn niezależnych od 
obu Stron umowy, 

e) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.  
 

§ 12. 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 
             ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA  
 
 

 


