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UMOWA SPRZEDAŻY nr KP.ZP. 26.34.2020
zwana dalej „Umową”,
zawarta w dniu ___.___.2021 r. w Warszawie pomiędzy:
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy
ul. Bartyckiej 18A (kod pocztowy 00-716), zarejestrowanym w Rejestrze Instytutów
Naukowych Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-III-53/98, jednostką sektora
finansów publicznych o numerach NIP: 5250009499, REGON: 000675488,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………, REGON: ……………………,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej oddzielnie ,,Stroną”, a łącznie „Stronami”.

§ 1 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
komputerów stacjonarnych zgodnie z ofertą przetargową nr …… z dnia ___.___.2021 r.
2. Szczegółowy zakres dostawy określają następujące załączniki do Umowy będące
integralną częścią niniejszej Umowy:
a) opis przedmiotu zamówienia, ogłoszony przez Zamawiającego w odnoszącym się do
przedmiotu Umowy postępowaniu pod znakiem sprawy KP.ZP.26.34.2020 (załącznik
nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),
b) oferta przetargowa nr …… z dnia ___.___.2021 r. (w zakresie nieuregulowanym
w opisie przedmiotu zamówienia).
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich komponentów sprzętowych
i programowych oraz licencji producenta, nieograniczonych w czasie i przestrzeni,
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu.
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4. Prawa wynikające z udzielonych licencji przechodzą na Zamawiającego z dniem dostawy
przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot Umowy jest wolny od wad
i odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
6. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.),
uprawniające go do ubiegania się o udzielenie mu zamówienia oraz że nie zachodzą
w stosunku do niego przesłanki wykluczenia.

§ 2 Cena
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy Strony
uzgadniają cenę w wysokości ………………... złotych polskich brutto.
Słownie:
…………………………………………………………………………….…………………
złotych polskich brutto (dalej jako „cena brutto”).
2. Powyższa cena obejmuje:
a) koszt fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych w kompletacji zgodnej z ofertą,
b) koszt transportu przedmiotu Umowy na adres podany w §3 pkt 1 niniejszej Umowy,
c) pozostałe koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy.

§ 3 Wykonanie przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy wymieniony w § 1 niniejszej
Umowy w fabrycznych opakowaniach na adres:
Centrum Badań Kosmicznych PAN
ul. Bartycka 18A
00-716 Warszawa,
transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko w terminie do …… dni od daty
podpisania Umowy.
2. Ustalony przez Strony termin realizacji przedmiotu Umowy uważa się za ostateczny.
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem. Dostawa może odbyć się w dni robocze w godzinach
1000 – 1500.
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4. Dostarczony przedmiot Umowy musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego
uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia. Każde
opakowanie przedmiotu Umowy musi być oznaczone właściwym znakiem sprawy
(przetargu).
5. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi
Wykonawca.
6. Wraz z dostawą Wykonawca dostarcza protokół przekazania oraz protokół odbioru
przedmiotu zamówienia. Oba protokoły muszą zawierać listę przekazywanego sprzętu
wraz z jego numerami seryjnymi.
7. Przyjęcie przedmiotu Umowy będzie potwierdzone protokołem odbioru, podpisanym
przez obie Strony bez zastrzeżeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia testów poprawności działania dostarczonego sprzętu w obecności
przedstawiciela Wykonawcy. Tylko pozytywne zakończenie testów obliguje
Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru.
8. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi w przeciągu pięciu dni roboczych, licząc od dnia
dostarczenia przedmiotu Umowy Zamawiającemu przez Wykonawcę.
9. W przypadku stwierdzenia wady w odbieranym przedmiocie Umowy, Wykonawca
dostarczy w ciągu pięciu dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego nowe
egzemplarze wolne od wad.
10. W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy przekroczy siedem dni,
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 21 dni od tego przekroczenia.
11. Prawidłową realizację zobowiązań nadzoruje:
ze strony Zamawiającego:
‒ ……………………….
ze strony Wykonawcy:
‒ ……………………….

§ 4 Warunki płatności
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ………………... złotych polskich brutto
w terminie …… dni liczonych od następnego dnia po oddaniu do eksploatacji
dostarczonego przedmiotu Umowy, złożeniu faktury VAT w siedzibie Zamawiającego
i po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru przedmiotu
Umowy z wynikiem pozytywnym.
2. Termin zapłaty ulega wstrzymaniu w przypadku, gdy złożona faktura zawierać będzie
błędy formalne i merytoryczne.
3. Podstawą dokonania zapłaty będzie faktura VAT Wykonawcy potwierdzona protokołem
odbioru podpisanym przez upoważnionych pełnomocników Stron.
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4. Wystawiona faktura VAT Wykonawcy powinna zawierać ilość pozycji zgodną z tabelą
„Formularz cenowo-ofertowy” z oferty przetargowej (Załącznik nr 1 do SIWZ).
5. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
6. Faktura w formie elektronicznej powinna być przekazana Zamawiającemu na adres
poczty elektronicznej do@cbk.waw.pl.

§ 5 Warunki realizacji przedmiotu Umowy
1. Wykonawca do momentu przekazania Zamawiającemu zabezpieczy przedmiot Umowy
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a Zamawiający stworzy odpowiednie warunki dla
jego zabezpieczenia.
2. Wykonawca wraz z dostarczonym przedmiotem Umowy przekaże Zamawiającemu atesty
i świadectwa dopuszczeń do eksploatacji, wymagane odpowiednimi przepisami.

§ 6 Gwarancja i serwis
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących gwarancji, zgodnie z ofertą
przetargową nr ……………… z dnia ___.___.2021 r., liczonych od daty podpisania
protokołu odbioru bez zastrzeżeń:
a) na stację roboczą typ I (1 sztuka):
typ produktu/model: ……………….……………………………………..…………….
producent/firma: ………………………………………………………………………..
okres gwarancji: 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
wraz z dodatkową opcją serwisową oferowaną przez producenta – zachowania dysków
twardych przez cały okres trwania gwarancji (w przypadku awarii, uszkodzone dyski
twarde pozostaną u użytkownika, a w ich miejsce zostaną dostarczone bezpłatnie
nowe),
serwis gwarancyjny będzie realizowany przez podmiot autoryzowany przez
producenta lub przez producenta,
zgłoszenie problemów oraz uzyskanie wsparcia technicznego będzie możliwe
telefonicznie, za pomocą wiadomości e-mail lub za pośrednictwem strony
internetowej producenta bądź autoryzowanego partnera serwisowego;
b) na stację roboczą typ II (1 sztuka):
typ produktu/model: ……………….……………………………………..…………….
producent/firma: ………………………………………………………………………..
okres gwarancji: 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
wraz z dodatkową opcją serwisową oferowaną przez producenta – zachowania dysków
twardych przez cały okres trwania gwarancji (w przypadku awarii, uszkodzone dyski
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twarde pozostaną u użytkownika, a w ich miejsce zostaną dostarczone bezpłatnie
nowe),
serwis gwarancyjny będzie realizowany przez podmiot autoryzowany przez
producenta lub przez producenta,
zgłoszenie problemów oraz uzyskanie wsparcia technicznego będzie możliwe
telefonicznie, za pomocą wiadomości e-mail lub za pośrednictwem strony
internetowej producenta bądź autoryzowanego partnera serwisowego;
c) na stację roboczą typ III (1 sztuka):
typ produktu/model: ……………….……………………………………..…………….
producent/firma: ………………………………………………………………………..
okres gwarancji: 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
wraz z dodatkową opcją serwisową oferowaną przez producenta – zachowania dysków
twardych przez cały okres trwania gwarancji (w przypadku awarii, uszkodzone dyski
twarde pozostaną u użytkownika, a w ich miejsce zostaną dostarczone bezpłatnie
nowe),
serwis gwarancyjny będzie realizowany przez podmiot autoryzowany przez
producenta lub przez producenta,
zgłoszenie problemów oraz uzyskanie wsparcia technicznego będzie możliwe
telefonicznie, za pomocą wiadomości e-mail lub za pośrednictwem strony
internetowej producenta bądź autoryzowanego partnera serwisowego;
2. Wykonawca, wraz z dostarczonym przedmiotem Umowy, zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu dokument gwarancyjny, w którym umieszczone będą numery fabryczne
każdego sprzętu oraz szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji.
3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania
Zamawiającemu konsultacji i pomocy technicznej w zakresie działania przedmiotu
Umowy. Wykonawca w trakcie gwarancji zapewni bezpłatne (wyłączając uszkodzenia
będące wynikiem niewłaściwej obsługi przez użytkownika) serwis, naprawy i wymiany.
4. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnianie
deklarowanych przez producenta funkcji użytkowych, stwierdzone w dostarczonym
przedmiocie Umowy.
5. Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to w szczególności koszt
części, koszt dojazdu, odbioru i zwrotu naprawianego sprzętu.
6. W okresie gwarancji zgłoszenia błędnego działania przedmiotu Umowy przyjmowane
będą przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach 800 – 1600.
7. Reakcja serwisu nastąpi nie później niż do końca następnego dnia roboczego.
8. Awarie i naprawy sprzętu objętego niniejszą Umową zgłaszane będą telefonicznie, za
pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź portalu internetowego.
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9. Czas naprawy bądź usunięcia wady przedmiotu Umowy nie przekroczy siedem dni od
momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Naprawy bądź usuwanie wad przedmiotu
Umowy będą dokonywane, w miarę możliwości, w miejscu użytkowania przedmiotu
Umowy.
10. Jeżeli naprawa w miejscu użytkowania nie będzie możliwa, Wykonawca na czas naprawy
w serwisie udostępni sprzęt zastępczy o parametrach i cechach użytkowych takich samych
lub lepszych jak urządzenie naprawiane w terminie dwóch kolejnych dni roboczych.
11. W przypadku niewykonania naprawy w terminie do siedmiu dni od dnia zgłoszenia lub
wystąpienia trzeciej kolejnej tej samej awarii, wady lub usterki sprzętu, po wykonaniu
dwóch napraw gwarancyjnych danego sprzętu:
a) Wykonawca na żądanie Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia,
zobowiązuje się do wymiany sprzętu, w którym ujawniły się wady, na fabrycznie
nowy, wolny od wad;
b) termin dostawy nowego sprzętu, wynosi cztery dni, licząc od ósmego dnia po
zgłoszeniu awarii lub od dnia zgłoszenia trzeciej awarii.
12. Na sprzęt wymieniony w wyniku obowiązków gwaranta, okres gwarancji biegnie na nowo
od dnia uruchomienia go przez Wykonawcę w miejscu użytkowania.
13. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia
przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

§ 7 Dopuszczalne zmiany postanowień Umowy oraz określenie warunków
zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących
przypadkach:
1. w przypadku zmiany adresu lub siedziby Zamawiającego bądź Wykonawcy oraz innych
danych ujawnionych w rejestrach publicznych, zmiany osób występujących po stronie
Zamawiającego bądź Wykonawcy;
2. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron – w szczególności
zmiany stawki podatku od towarów i usług;
3. w przypadku siły wyższej (w szczególności: powodzi, pożaru i innych klęsk
żywiołowych, zamieszek, strajków, ataków terrorystycznych, działań wojennych, nagłych
załamań warunków atmosferycznych, nagłych przerw w dostawie energii elektrycznej,
promieniowania, skażenia) uniemożliwiającego Wykonawcy realizację przedmiotu
Umowy w terminie wskazanym w ofercie.
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§ 8 Kary
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary za:
a) zwłokę w dostarczeniu określonego przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% ceny
brutto (obejmującej podatek od towarów i usług) za daną część przedmiotu Umowy,
określonej w § 2 niniejszej Umowy; za każdą część przedmiotu Umowy objętą
opóźnieniem, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na oddanie do
użytku przedmiotu Umowy;
b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% ceny brutto
(obejmującej podatek od towarów i usług) za daną część przedmiotu Umowy,
określonej w § 2 niniejszej Umowy; za każdą część przedmiotu Umowy objętą
opóźnieniem, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
‒ pierwszym dniem opóźnienia w usuwaniu wad jest dzień, w którym rozpoczyna
się 25. godzina następująca po 24-godzinnym okresie przeznaczonym na podjęcie
czynności liczonych od chwili zgłoszenia awarii;
‒ po przekroczeniu limitu kar umownych, Zamawiający ma prawo zwrócić
niesprawny sprzęt Wykonawcy i żądać zwrotu kosztów poniesionych na jego
zakup lub wymiany na nowy;
c) odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% ceny
brutto;
2. Kary umowne nie mogą przekroczyć łącznie 30% ceny brutto.
3. Dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych jest
dopuszczalne, jednakże odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu niewykonania
Umowy nie może przekroczyć 100% ceny brutto.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Umowa podlega prawu polskiemu i orzecznictwu sądów polskich.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy oraz oświadczenia woli wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne roszczenia i spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane
polubownie i tylko w ostateczności rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Do momentu przekazania wykonanego przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem
końcowym, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron niniejszej Umowy,
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace.
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6. Strony zgodnie postanawiają, iż nie nastąpi cesja wierzytelności wynikających z tej
Umowy na rzecz osób trzecich
7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

.............................................
Wykonawca

.............................................
Zamawiający
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