
 

Załącznik nr 3 do ZO 

  

Wzór Umowy 

 

UMOWA nr …………………..  

 

zawarta w Warszawie w dniu …………….. 2017 r. pomiędzy 

Politechniką Warszawską Wydziałem Architektury z siedzibą w Warszawie  

ul. Koszykowa 55; 00-659 Warszawa, NIP: 525-000-58-34, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………  

na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwaną dalej 

Zamawiającym 

a 

………………… z siedzibą w ………………….., działającą na podstawie 

…………………….., NIP …………………….., reprezentowaną 

przez:……………………………….. zwaną dalej Wykonawcą, 

łącznie zwanymi dalej „Stronami” 

w skutek przeprowadzonego postępowania nr WAPW/24/ZO/BUPZP/2017 o udzielenie 

zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 29.01.2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zm), na podstawie art. 4 pkt 8,  

na dostawę i montaż zintegrowanego systemu sterowania wyposażeniem sal wykładowych 

na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 

§ 1 

Wykonawca będzie wykonywał umowę na zasadach i warunkach ustalonych w umowie, której 

integralną część stanowią nw. załączniki: 

1) Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy z dnia …………. (Formularz oferty), 

2) Załącznik nr 3: Opis przedmiotu zamówienia. 

§ 2 

Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż zintegrowanego systemu sterowania 

wyposażeniem sal wykładowych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej zgodnie 

z ofertą (załącznik nr 2 do Umowy) oraz opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do 

Umowy). 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 2  w 

terminie do ……………………………………………., przy użyciu własnego sprzętu  



i narzędzi, oraz materiałów o odpowiednich parametrach jakościowych, dopuszczonych do 

obrotu. 

2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na Politechnikę Warszawską Wydział 

Architektury ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem o terminie 

dostawy i montażu e-mail na adres: ……………………... 

4. Zamawiający wyznacza swoich przedstawicieli do realizacji umowy, w tym do odbioru 

przedmiotu umowy w osobach: ……………………………………………….. 

5. Wykonawca wyznacza osobę(y) odpowiedzialną(e) za należytą realizację umowy w 

osobie(ach): ……………………………………….. 

6. Strony zobowiązują się dokonać odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy. 

7. W przypadku dostarczenia i montażu przedmiotu umowy z wadami Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy 3 dni roboczych na dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia 

bez wad licząc od daty zgłoszenia zastrzeżeń. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji umowy. 

 

§ 4 

1. Dostarczony przedmiot umowy będzie: 

1) wysokiej jakości, wolne od wad materiałowych i prawnych; 

2) w momencie dostawy fabrycznie nowy, nieużywany, w opakowaniach producenta. 

3) spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) kompletny, to znaczy będzie dostarczony wraz ze wszystkimi materiami i 

akcesoriami niezbędnymi do jego uruchomienia i pracy zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z 

wymaganiami ich odpowiednich producentów. 

§ 5 

1. Potwierdzeniem wykonania umowy będzie protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń 

przez obie Strony. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie 

w wysokości …………………. zł netto (słownie: …………………), powiększone o kwotę 

podatku VAT (….%), co stanowi kwotę… ……………..zł brutto (słownie: 

……………………..………). 

3. Po podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń Wykonawca wystawi 

fakturę VAT z wyodrębnionymi pozycjami kosztów zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy 

Wykonawcy, wskazany na dostarczonej Zamawiającemu fakturze VAT, w terminie 30 dni 

od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT (oryginał). 

5. Za datę płatności faktury VAT uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Na fakturze VAT Wykonawca obowiązany jest umieścić: 

1) NIP: 525-000-58-34 

2)  Informację, że dostawa realizowana jest „na podstawie Umowy nr ………….., 

z podaniem tytułu umowy. 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek  bez odrębnego wynagrodzenia. 



2. Na dostarczone przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji, na okres podane w 

ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Data podpisania protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń będzie rozumiana jako początek biegu okresu gwarancji. 

3. W dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne i 

niezbędną dokumentację techniczną. 

4. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy wynosi dwa lata, licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń.  

5. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wady w ramach rękojmi na zasadach określonych w przepisach 

Kodeksu cywilnego. 

6. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady sprzętu będącego przedmiotem umowy przysługują 

Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia 

zawarte w dokumentach gwarancyjnych, a sprzeczne z powyższym uważa się za 

bezskuteczne wobec Stron. 

7. Okres rękojmi oraz okres gwarancji każdego urządzenia ulegają przedłużeniu o okres 

usuwania wady lub awarii tego urządzenia. Okres usuwania wady lub awarii rozpoczyna 

się w dniu zawiadomienia Wykonawcy o wadzie lub awarii faksem, pocztą elektroniczną 

lub pisemnie na adres Wykonawcy, a kończy z dniem przekazania Zamawiającemu 

sprawnego urządzenia. 

8. Wady ujawnione w okresie rękojmi oraz wszelkie awarie urządzeń będą usuwane 

bezpłatnie (dotyczy wszystkich materiałów, części, czynności podjętych w związku z 

usuwaniem wady lub naprawą awarii, transportu - jeśli zajdzie taka konieczność). 

9. Wady i awarie urządzeń należy zgłaszać na adres: adres ..................................................., 

tel. ................,fax ..................., e-mail ...................... 

10. Naprawa urządzenia, które uległo awarii lub w którym ujawniła się wada powinna nastąpić 

nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu 

awarii przez użytkownika.  Na czas naprawy  urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie, które 

uległo awarii. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady lub awarii urządzenia w ciągu 30 dni od dnia jej 

zgłoszenia Zamawiający może: 

1) żądać bezpłatnej wymiany urządzenia na nowe w terminie 2 tygodni od daty 

zgłoszenia żądania,  

bądź 

2) żądać zwrotu zapłaty za wadliwe lub niesprawne urządzenie oraz wypłaty kar 

umownych, o których mowa w § 7 ust. 1. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w razie: 

1) odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 2, 

2) zwłoki w realizacji dostawy i montażu w wysokości 0,1% wartości brutto 

przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, z tym że wysokość kar umownych 

nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 2 . 



3) przekroczenia terminu wyznaczonego na dostarczenie i montaż przedmiotu 

umowy bez wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony do wymiany. 

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie za przedmiot umowy Wykonawca ma prawo do 

odsetek w wysokości ustawowej. 

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach, jednakże nie później niż w terminie 60 dni od dnia, w 

którym umowa powinna być zrealizowana zgodnie z § 3 ust. 1. Wykonawca może w 

takim przypadku żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty 

odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego . 

2. W razie wystąpienia jakichkolwiek sporów lub niejasności na tle wykonania niniejszej 

umowy, Strony zobowiązują się do rozwiązywania ich na drodze rokowań, a w 

przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia 

pisemnego zaproszenia do rozmów, oddają rozstrzygnięcie sporu jurysdykcji sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron.  

………………………                                                                                  ...................................... 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA 

 

Załączniki: 

  1. Formularz Oferty Wykonawcy z dnia ….. 

  2. Opis przedmiotu zamówienia.  

  3. Protokół Odbioru. 
 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 do umowy nr ……….. z dnia … 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

NUMER ………………., SPORZĄDZONY W DNIU …./…./…. ROKU  POMIĘDZY: 

WYKONAWCA :…………………………………………………………………………….. 

REGON:…………………………. NIP: ………………………………. 

a  Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej 

   ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa 

 

Protokół ten potwierdza fakt odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy: 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3…………………………………. , 

zgodnego z umową  z dnia … /… / ….. r. 

 

Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia został / nie został* dostarczony w terminie 

przewidzianym w umowie, o której mowa wyżej oraz spełniała wszystkie warunki odbioru. 

  

Odbiór końcowy przedmiotu umowy został potwierdzony przez wymienione niżej osoby ze 

strony Zamawiającego: 

……………………………………………………………………….………………………… 

OPINIA ZAMAWIAJĄCEGO: 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

STRONY PODPISUJĄCE PROTOKÓŁ: 
____________________________                                               ________________________________                                                                        

____________________________                                                ________________________________     
(Podpis w imieniu Zamawiającego)                                                                                         (Podpis w imieniu 

Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


