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(Wzór umowy)                                             

UMOWA nr ……….

w dniu ……………… r. w Krakowie pomiędzy:    
Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie,  31-157 Kraków, 
Plac Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora  
 prof. Stanisława Tabisza przez:  
Kanclerza - dr Jolantę Ewartowską,  
przy kontrasygnacie Kwestora - mgr Danuty Baniowskiej  
zwaną dalej w niniejszej umowie „Zamawiającym”  
a   
………………………………REGON:………..…NIP:…..............…….., reprezentowanym przez:  
…………………………………………….....  
………………………………………………  
zwanym dalej Wykonawcą, 

w treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również „Stroną” lub „Stronami”.  

Reprezentanci stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, że ich 
umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. W szczególności działający w imieniu Wykonawcy 
oświadczają, że posiadają wymagane uprawienia, zgody, zezwolenia i kwalifikacje, niezbędne do 
skutecznego zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania. 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego                
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu dźwiękowego do wraz z oprogramowaniem 
dla Pracowni Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
z późn. zm.), nr zamówienia: BZP-3942-38/2017 - Strony zawarły umowę następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania dostawę poniżej 
wyspecyfikowanego sprzętu dźwiękowego wraz z oprogramowaniem tj. nowych, kompletnych urządzeń i 
elementów, gotowych do pracy zgodnie z przeznaczeniem, przy czym przedmiot umowy obejmuje 
również transport ww. do siedziby jednostki organizacyjnej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w 
Krakowie, wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
zawiera załącznik do niniejszej umowy pn. Formularz cenowo - przedmiotowy. Przedmiot umowy 
obejmuje w szczególności:   
…………………………- …………………szt. 
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Pracowni Filmu Animowanego - Wydział Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, mieszczącej się w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16, przy 
czym osobą odpowiedzialną za odbiór  urządzeń i nadzór ze strony Zamawiającego jest Pan Prodziekan dr 
hab. Robert Sowa tel. 608 639 071, e-mail: rsowa@asp.krakow.pl lub inna osoba wskazana przez 
Zamawiającego;   
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu umowy w terminie do ……. dni, liczonym 
od dnia udzielenia zamówienia, tj. od dnia zawarcia umowy.   
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4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego zrealizowania 
przedmiotu  umowy określonego w ust. 1.   
5. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym w  
szczególności SIWZ wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy.    
6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Zamawiającego, jak  
i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy.  
7. Zlecenie  wykonania  części  umowy  podwykonawcom  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy  wobec  
Zamawiającego  za  wykonanie  tej  części  umowy.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania,  
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były  
działania, uchybienia lub zaniedbania własne.   

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do  
wykonania przedmiotu umowy.   
2. Wykonawca  oświadcza,  iż  przedmiot  umowy  wykona  z  zachowaniem  wysokiej  jakości  użytych 
materiałów oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności,  uwzględniając 
zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności.   
3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy odpowiada normom oraz posiada certyfikaty 
wskazane w „Formularzu cenowo - przedmiotowym” stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
Wykonawca oświadcza, iż dostarczany sprzęt stanowiący przedmiot niniejszej umowy jest fabrycznie 
nowy (tj. nieregenerowany, nienaprawiany, niefabrykowany, nieużywany we wcześniejszych 
wdrożeniach), kompletny (w szczególności ze wszystkimi podzespołami, częściami, materiałami 
niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania), jego zakup i korzystanie z niego zgodnie z 
przeznaczeniem, nie narusza prawa, w tym praw osób trzecich, a w zakresie bezpieczeństwa odpowiada 
normom CE w zakresie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.  
4. W ramach niniejszej umowy i wynikającego z niej wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 
2 umowy, Zamawiający  nabywa  nieodwołalne  i  nieograniczone  czasowo  prawo  do  korzystania  ze  
wszelkiego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy w  
zakresie wskazanym w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach  
pokrewnych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 880 ze zm.), to jest na następujących polach eksploatacji:   
a) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z  programu  komputerowego.  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem 
komputerowym;    
b) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego 
idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, 
będąc do tych czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania,  
stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego;    
c) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ww.  ustawy,  
jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do  osiągnięcia  współdziałania  niezależnie  
stworzonego programu komputerowego z innymi  programami  komputerowymi, o ile zostaną spełnione 
następujące warunki:    
ca) czynności te dokonywane są przez Zamawiającego lub inną osobę uprawnioną do korzystania z 
egzemplarza programu komputerowego bądź przez inną osobę działającą na  ich rzecz,    
cb) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla osób, o 
których mowa pod lit. ca),    
cc) czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu komputerowego, które są niezbędne 
do osiągnięcia współdziałania.   
5. Wykonawca udziela licencji  niewyłącznej,  tj.  prawa  do  korzystania  z  oprogramowania  w  zakresie  
wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy, w chwili podpisania protokołu odbioru wskazanego w 
§ 4 umowy, bez zastrzeżeń oraz zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, bez 
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konieczności składania przez Strony dodatkowego oświadczenia woli. Przy odbiorze Wykonawca  
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również egzemplarze oprogramowania, w wersjach 
instalacyjnych albo wskazać adres strony internetowej z której ww. oprogramowanie można pobrać.    

§ 3 
1. Wysokość  wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za  wykonanie  przedmiotu umowy ustalona  
została na podstawie oferty Wykonawcy.   
2.Wynagrodzenie ryczałtowe za prawidłowo wykonany przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: 
……………………………..PLN, słownie:  ……………………………00/100, co po doliczeniu należnej 
stawki podatku VAT (wg. stawki .....%) daje kwotę brutto:……………………….PLN, słownie: 
……………………………………….00/100, przy czym ceny jednostkowe poszczególnych przedmiotów 
dostarczonych w ramach danej części umowy zdefiniowanej w § 1 ust. 1 umowy określa indywidualna 
kalkulacja cenowa stanowiąca załącznik do umowy (Formularz cenowo –przedmiotowy).  
3. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL 675-00-07-570 
4. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL ………………… 
5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca powinien był  
przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy, w tym koszty dostawy, transportu, koszty usług 
świadczonych w ramach gwarancji oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 
(ust. 6 będzie miał zastosowanie w przypadku stosowania odwrotnego obciążenia VAT, zgodnie z 
oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie) 
6. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest sprzęt w odniesieniu, do którego mają zastosowanie 
przepisy określone w art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do stosowania 
odwrotnego obciążenia, rozliczenia odbywać się będą zgodnie z ww. artykułem ustawy.  
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej Wykonawca wystawi fakturę bez podatku 
VAT i oznaczy fakturę adnotacją „odwrotne obciążenie”. Należny od kwoty wynagrodzenia podatek od 
towarów i usług VAT, pokryje Zamawiający na konto właściwego Urzędu Skarbowego.  

§ 4 
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonego  
protokołem odbioru bez zastrzeżeń i po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie jednostki 
organizacyjnej wskazanej w § 1 ust. 2 umowy.    
2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od dnia  
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, po odebraniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu 
odbioru bez zastrzeżeń.    
3. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru po pisemnym powiadomieniu go przez Wykonawcę o  
gotowości do odbioru. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi osobę wskazaną w § 1 ust. 2 umowy 
nie później niż na 24 godziny przed jej wykonaniem. Zamawiający dopuszcza dostarczanie sprzętu 
etapami (dostawy częściowe), z zastrzeżeniem zachowania terminu określonego w § 1 ust. 3 umowy. 
Dostawa będzie realizowana w dni robocze. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych 
należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w 
godzinach od 8:00 do 15:00. 
4. Za dzień odbioru przedmiotu umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez  
Wykonawcę czynności składających się na przedmiot zamówienia, który zostanie odnotowany ww.  
protokole.   
5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do wskazanej lokalizacji na koszt własny i 
własnym staraniem. Realizacja dostawy odbędzie się transportem odpowiednio przygotowanym do 
przewozu i zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem 
ładunku i innymi czynnikami wpływającymi na obniżenie jakości przedmiotu umowy. Ryzyko utraty lub 
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uszkodzenia przedmiotu umowy podczas dostawy tj. do czasu podpisania protokołu odbioru przez 
Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.  
6. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony z udziałem upoważnionych przedstawicieli 
stron umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu umowy z warunkami umowy, SIWZ i 
ofertą Wykonawcy oraz przeprowadzeniu uruchomienia przedmiotu umowy do pracy.   
7. Zamawiający dokona odbioru całości przedmiotu zamówienia pod warunkiem, iż przedmiot umowy 
będzie wolny od wad.   
8. Dostawa poszczególnych elementów (części) składających się na przedmiot umowy nie jest 
równoznaczna z przekazaniem go do eksploatacji. Protokół odbioru przedmiotu umowy do  eksploatacji 
może być podpisany dopiero po należytym wykonaniu całości umowy.   
9. Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego  
wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez  
Zamawiającego po dokonaniu odbioru.   
10. Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy w danej części ze strony Zamawiającego 
upoważniony jest  przedstawiciel wskazany w § 1 ust. 2 umowy.   
11. Ze strony Wykonawcy do występowania w czynnościach odbiorowych upoważniony jest:   
…………………………………………………….. 
12. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym braków ilościowych lub 
jakościowych), Zamawiający może albo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania umowy, a 
po bezskutecznym jego upływie ma prawo od umowy odstąpić, albo może od umowy odstąpić bez 
wyznaczania dodatkowego terminu. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie 
określonym w § 1 ust. 3 umowy lub wyznaczonym terminie dodatkowym Zamawiający ma prawo 
odstąpić od umowy. Dostarczenie przedmiotu umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy. 
13.Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na  
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 
14. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego, a zapłata następuje w dniu zlecenia przelewu przez  
Zamawiającego (obciążenie rachunku Zamawiającego).  

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek, przy czym jest zobowiązany on  
zweryfikować zgodność znajdujących się na przedmiocie umowy oznaczeń z danymi zawartymi w  
dokumencie gwarancyjnym (oświadczeniu gwaranta) wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu  umowy 
oraz stan plomb i innych umieszczonych na nim zabezpieczeń, o ile takie zabezpieczenia  zostały 
zastosowane.   
2. Wykonawca wraz z dostawą całości przedmiotu niniejszej umowy, wyda Zamawiającemu dokument  
gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie obejmowała co najmniej następujące  
informacje: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i 
terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie 
stwierdzenia wady fizycznej, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie  
zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy.   
3. Okresy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynoszą, odpowiednio do asortymentu: 
.....................- .......................... 
i liczone są od daty wykonania umowy tj. podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez 
upoważnionych przedstawicieli stron, wskazanych w § 4 ust. 10 i 11 umowy, z uwzględnieniem zapisów 
dotyczących warunków gwarancyjnych wynikających z SIWZ. W ramach  gwarancji  Wykonawca  będzie  
zobowiązany  m.in.  do  nieodpłatnej  (wliczonej w cenę oferty) bieżącej konserwacji, serwisu i 
przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy przedmiotu umowy w okresie 
gwarancyjnym.    
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4. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na  
koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie  
działania  organizacyjne  i  koszty  związane  ze  świadczeniem  usługi  gwarancyjnej  poza  siedzibą  
Zamawiającego ponosi Wykonawca. Ww. usługi w okresie gwarancyjnym będzie świadczyć: 
………………………………………………………………………………………...........…… 

(nazwa, adres, telefon, adres-email, faks)
5. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do  
jego  nieodpłatnej  wymiany  lub  usunięcia  wad  na  zasadach  i  w  trybie  określonym  w  treści  
dokumentu gwarancyjnego (oświadczeniu gwaranta) wskazanego w ust. 2 powyżej,  z  uwzględnieniem 
zapisów ust. 6,7 i 8 niniejszego paragrafu umowy.   
6. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do  
jego nieodpłatnej wymiany (w szczególności w razie wykrycia tzw. „martwych pikseli” matrycy  
dostarczonego monitora/ wyświetlacza) lub usunięcia wad w miejscu użytkowania przedmiotowego 
sprzętu (onsite) w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych, przy 
czym  reakcja serwisu musi nastąpić do 24 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznie, faxem lub e-mailem  
(tzw.  Next  Business  Day),  przy  czym  wszelkie  działania  organizacyjne  i  koszty  związane  
zaświadczeniem  usługi  gwarancyjnej  poza  miejscem  wykonania  umowy  ponosi  Wykonawca.  W  
przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być  
dłuższy niż 21 dni, chyba, że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności zgodnie postanowią  
wydłużyć czas naprawy.  
7. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją  
techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn  
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie  inne 
wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za  które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność,  pod  warunkiem, 
że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. Bieg terminu  gwarancji rozpoczyna 
się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy, przy czym w  przypadku wymiany wadliwego 
przedmiotu umowy (w tym jego elementu lub modułu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady 
(usterki) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu 
naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu umowy, jego elementu lub modułu). Ponowna dostawa 
potwierdzona będzie protokołem zdawczo – odbiorczym sporządzonym zgodnie z ustaleniami § 4. 
8. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do 
usunięcia awarii czy usterki określony w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy.   
9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po  
upływie 24 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu całości przedmiotu umowy  
potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie wykonywania  przez 
Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega 
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). Termin ten biegnie dalej  od dnia 
odmowy przez Wykonawcy wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 
upływu terminu określonego na usunięcie wady (usterki) przedmiotu umowy.   
10. Zamawiający w ramach wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, będzie 
domagał się w szczególności w razie wadliwego montażu przedmiotu niniejszej umowy (§ 1 ust. 1)  przez 
Wykonawcę, będzie on domagał się jej demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu  wymiany 
na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez  Wykonawcę zapis 
ust. 11 niniejszego paragrafu umowy stosuje się odpowiednio.   
11. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych  
zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, na ryzyko i koszt 
Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W  takich 
przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a 
Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania  
wezwania wraz z dowodem zapłaty.   
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12. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez  
producenta  w  zapisach  oświadczenia  gwaranta  zawartego  w  dokumentach  gwarancyjnych  lub 
instrukcjach  eksploatacji  dostarczonych  przez  Wykonawcę,  w  zakresie  w  jakim  nie  jest  ono  
sprzeczne z postanowieniami niniejszego paragrafu umowy.   
13. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania trzeciej naprawy tego samego sprzętu, Wykonawca 
wymieni sprzęt na nowy egzemplarz wolny od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
14. W przypadku wymiany uszkodzonego całego sprzetu bądź wymiany twardego dysku na nowy wolny 
od wad, dysk który został wymieniony pozostanie własnością Zamawiającego i będzie przekazany do 
Działu Obsługi Informatycznej.  
15. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot 
umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu wartości ofertowej wydanego towaru, bez 
względu na inne postanowienia umowy. 
16.Wykonawca wydłuża okres rękojmi za wady fizyczne na okres równy okresowi udzielonej gwarancji 
jakości.  
19. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi, przez okres gwarancji jakości, 
niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 

§ 6 
1. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  kar  umownych  za  niezgodne   z niniejszą umową 
lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.   
2. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  
poniższej wysokości w przypadku:  
a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy,   
b) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto  
ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, przy czym nienależyte wykonanie umowy to jej realizacja, która  
pozostaje w sprzeczności z zapisami umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź zapisami SIWZ, albo też nie 
zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów wynikających z SIWZ i 
użytkowych przedmiotu umowy;   
c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w §  3 
ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego w stosunku do terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 3 umowy, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 3 ust. 2 umowy;  
d) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu, umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od  następnego  dnia  
po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej niż 20% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy;  
e) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki  liczony od dnia następnego 
w stosunku do terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 5 ust. 6 umowy albo w pisemnym 
oświadczeniu Stron, nie więcej niż 20% wynagrodzenia wartości  brutto przedmiotu umowy;   
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowę w przydatku odstąpienia od niniejszej umowy przez  
Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 5%  wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy.   
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość  
zastrzeżonych kar umownych.   
5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w  
którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące podstawę do  ich 
naliczenia.  
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6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych z wymagalnej i należnej  
Wykonawcy  kwoty wynagrodzenia określonej w fakturze.   
7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.    

§ 7 
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym prawo odstąpienia od niniejszej umowy 
powstaje w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w § 4 ust. 12 i w ust. 2 niniejszego paragrafu.  
2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy razie powzięcia wiadomości o zaistniałych poniższych 
okolicznościach:  
a) dowiedzenia  się  o  tym,  że  Wykonawca  na  skutek  swojej  niewypłacalności  nie wykonuje  
zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy,   
b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy,   
c) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
d) w przypadkach wskazanych w § 4 ust. 12 umowy. 
3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z  
powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.   
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 21 dni od dnia dowiedzenia się o 
wystąpieniu któregokolwiek z przypadków wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu Odstąpienie od 
umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie.   
5. Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umowy.

§ 8 
1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem  
poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.   
2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność  
umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem  
zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego  
pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy z naruszeniem zapisów § 10 ust. 1  
niniejszej umowy.    

§ 9 
1. Strony  przewidują  możliwość  istotnej  zmiany  umowy  poprzez  zawarcie  pisemnego  aneksu  pod  
rygorem  nieważności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, w następujących  
przypadkach:   
a) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta lub Wykonawcę;   
b) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany  
technologii  na  równoważną  lub  lepszą,  podniesienia  wydajności  urządzeń  oraz bezpieczeństwa, w 
sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia  produkcji zaoferowanego 
przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów;   
c) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,  
d) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego,                        
w  przypadku  zadeklarowania  przez  Wykonawcę  realizacji  zamówienia  przy  pomocy 
podwykonawców.   
2. Zmiany niedotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie  
zmiana  danych  teleadresowych  określonych  w  umowie,  gdy  zmianie  ulegnie  numer  konta 
bankowego jednej ze Stron, nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której te  
zmiany dotyczą, drugiej Stronie.     
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§ 10 
1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej  
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje  
prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody  
Zamawiającego.   
2.Strony  zobowiązują  się  do  każdorazowego  powiadamiania  listem  poleconym o zmianie adresu 
swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję  wysłaną pod dotychczas 
znany adres.   
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie 
pisemnego  aneksu pod rygorem nieważności, chyba że dla danego przypadku w treści umowy 
zastrzeżono inaczej. 
4. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność 
umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem 
zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego 
pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy z naruszeniem zapisów § 10 ust. 1 
niniejszej umowy.  
5. W razie rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a postanowieniami umowy oraz w sprawach 
nieuregulowanych niniejszą umową priorytet nadaje się zapisom SIWZ i jej załączników.  
6. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  –  Prawo  
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia               
1964 r. –  Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.).   
7.Sądem właściwym dla wszystkich spraw spornych, które wynikną z realizacji niniejszej umowy będzie 
sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.   
8.Niniejszą  umowę  sporządzono  w  dwóch  (2)  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po jednym (1)  
egzemplarzu dla każdej ze Stron.   

.........................................                                          .....................................  

        Zamawiający                              Wykonawca  
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Załącznik do umowy    

PROTOKÓŁ - WZÓR     

dostawy …………  realizowanej na podstawie Umowy nr …………………. z dnia ……………… 

Użytkownik, nazwa, ilość i nr seryjny sprzętu Potwierdzenie odbioru 
przez Użytkownika 

1.………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej ASP w Krakowie)      
…………………………………………………………………………… 
(nr telefonu i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu  z wykonawcą) 

Nazwa sprzętu, ilość i numer/y seryjny/e: .………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….  ………….................... 

(czytelny podpis  
i pieczęć firmowa ASP)

Uwagi: Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne pozostają u Użytkownika 

.................................................................................................................................................................... 

Kraków, dnia ………………………………………. 

 Zamawiający:                                                  Wykonawca:     

……………………………………….          ………….…………..……………….      
(imię i nazwisko przedstawiciela     (imię i nazwisko przedstawiciela  
 zamawiającego, pieczęć firmowa)      wykonawcy, pieczęć firmowa) 


