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 Nr sprawy: ZO/3/2018 Załącznik nr 3 do ZO 

 

 

UMOWA DOSTAWY  

(zwana dalej „Umową”) 

 

zawarta w dniu ...................... 2018 roku, pomiędzy: 

 

Intralog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrej, przy ul. 

Migdałowej 10, 72-003 Dobra, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000104225, 

NIP 9552059697, REGON: 812396653 reprezentowaną przez 

 ……………… - ………………….. 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

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

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

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

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

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

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej „Stronami”, 

 

o następującej treści: 

 

Postanowienia wstępne 

Zamawiający oświadcza, iż na realizację przedmiotu umowy pt.: „DOSTAWA SERWERA” 

realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z 

budynkiem biurowym i zapleczem socjalnym oraz zakup urządzeń produkcyjnych”, nr 

projektu: nr RPZP. 01.05.00-32-0054/16 uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 1 

Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw 

wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.  

 

§ 1.  Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa serwera (dalej zwanej „Urządzeniem”), zgodnie z 

Zapytaniem Ofertowym nr ZO/3/2018 stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą 

wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.  
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2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny 

oraz terminowy, zgodnie z warunkami jakościowymi uznawanymi powszechnie za 

standardowe. 

3. Wszelkie koszty i ryzyko związane z dostawą towaru ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca oświadcza, że Urządzenie spełnia następujące wymagania: 

1) jest wolne od wad technicznych i prawnych, 

2) realizacja umowy przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, zgodnie z umową oraz złożoną ofertą,  

3) urządzenie jest fabrycznie nowe, 

4) urządzenie jest jego własnością, nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich 

oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczenia, 

5) posiada doświadczenie, wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do prawidłowego i 

zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy oraz zasoby finansowe 

pozwalające na prawidłowe i terminowe wykonanie Umowy, 

6) odpowiada polskim normom, posiada atesty dopuszczające do użytkowania. 

7) zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających 

lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego 

(wobec Wykonawcy) postępowania egzekucyjnego, naprawczego, 

restrukturyzacyjnego, upadłościowego, likwidacyjnego, lub innego postepowania 

będącego skutkiem niewypłacalności, a także o innych istotnych zdarzeniach, w 

terminie 7 dni od dnia zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń wskazanych powyżej,  

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z umowy innemu 

podmiotowi bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. 

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego przy ul. 

Migdałowej 10, 72-003 Dobra, do pomieszczenia wskazanego przez osobę, o której 

mowa w § 9 ust.  5. 

2. Termin realizacji całości przedmiotu umowy nie później niż do dnia 22.08.2018 r. 

3. Na potwierdzenie prawidłowo zrealizowanej Umowy Strony podpiszą protokół zdawczo-

odbiorczy.  

4. Podpis (na protokole) osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie 

Zamawiającego oznacza potwierdzenie zgodności dostarczanego Sprzętu z umową, w 
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tym z załącznikami do umowy, z zastrzeżeniem iż nie wyłącza to, ani nie ogranicza 

uprawnień z rękojmi i gwarancji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji i konfiguracji serwera oraz przeszkolenia 

personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. Termin szkolenia może przypaść 

przed dokonaniem odbioru Urządzenia, lub po jego odbiorze, jednak nie później niż do 

upływu terminu określonego w ust. 2.
*
  

6. W przypadku stwierdzenia, że Urządzenie jest niezgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia, posiada ślady zewnętrznych uszkodzeń lub nie jest kompletne, Zamawiający 

odmówi odbioru Urządzenia, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy 

odbioru. Zamawiający wyznaczy termin odbioru Urządzenia wolnego od wad, 

a procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. Powyższe nie będzie stanowiło 

przesłanki do przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a 

Zamawiającemu będą przysługiwały uprawnienia wynikające z § 5.  

7. W przypadku braku możliwości odbioru Urządzenia wolnego od wad, lub w przypadku 

dwukrotnego zaoferowania przez Wykonawcę do odbioru Urządzenia niezgodnego z 

opisem przedmiotu zamówienia lub niekompletnego, Zamawiający odstąpi od umowy z 

winy Wykonawcy, zaś Wykonawcy naliczona zostanie kara umowna o której mowa w § 

5 ust. 3 Umowy.  

§ 3 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości ............. zł netto  (słownie: ... złotych 00/100). Wynagrodzenie powiększone 

zostanie o należny podatek VAT. 

2. Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszystkie należne podatki, opłaty i zaspokaja 

wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmującym wszystkie czynności Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania 

umowy zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, nawet jeśli czynności te nie zostały 

wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy, w tym m.in: cenę urządzenia koszty 

dostawy (transportu i rozładunku), koszty ubezpieczenia na czas transportu, koszty 

instalacji i szkolenia
*
, zyski, narzuty, ewentualne upusty, oraz pozostałe czynniki 

cenotwórcze w tym daniny publiczno-prawne oraz koszty wszelkich innych świadczeń 

niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag „protokół zdawczo-

odbiorczy” całości przedmiotu zamówienia podpisany przez strony umowy. 

4. Po obustronnym podpisaniu protokołu o którym mowa w ustępie poprzedzającym 

Wykonawca do dnia 28 sierpnia 2018 r. wystawi fakturę.  

5. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury. Termin zapłaty wynosi 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
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6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Przelew wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody drugiej strony wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 4 

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 

…………………. miesięcy.** 

2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony 

bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego. 

3. Karta gwarancyjna w języku polskim lub angielskim (wówczas z tłumaczeniem na język 

polski) zostanie dostarczona wraz z przedmiotem umowy, a w przypadku jej 

niedoręczenia postanowienia niniejszej Umowy obowiązywały będą bez konieczności jej 

uzyskania. Dokumenty gwarancyjne - karta gwarancyjna - nie będą obowiązywały w 

zakresie, w jakim ich postanowienia pozostają niezgodne z postanowieniami niniejszej 

Umowy. 

4. Wymagany czas naprawy – do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia 

problemu technicznego. Gwarancji z gwarantowanym czasem zakończenia naprawy w 

miejscu instalacji urządzenia do końca następnego dnia roboczego. 

5. Wykonawca gwarantuje dostępność ogólnopolskiej, telefonicznej infolini/lini technicznej 

producenta w języku polskim, w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość 

zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. 

6. Wykonywanie napraw gwarancyjnych powinno się odbywać, w miarę możliwości, na 

miejscu u Zamawiającego. W przypadku naprawy gwarancyjnej urządzenia poza adresem 

Zamawiającego wszelkie koszty oraz ryzyko związane z transportem urządzenia ponosi 

Wykonawca.  

7. Jeśli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa, w przypadku konieczności wymiany 

uszkodzonych nośników informacji (zapisanych danymi Zamawiającego) lub wymiany 

sprzętu na nowy, wolny od wad, nośniki informacji nie podlegają zwrotowi do 

Wykonawcy (dyski pozostają u Zamawiającego). 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii sprzętu w miejscu użytkowania 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uruchomienia bez dodatkowych opłat 

sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych lub cechach 

funkcjonalnych.  

9. Wszelkie koszty naprawy, w tym koszt transportu, instalacji i uruchomienia w okresie 

gwarancji ponosi Wykonawca. 
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10. Jeżeli dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 4, nie będzie możliwe z przyczyn 

obiektywnych, wówczas Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu 

pod warunkiem jednak, że wniosek Wykonawcy o jego wydłużenie wpłynął do 

Zamawiającego w tym terminie. Brak pisemnej zgody nie będzie uznawany za wyrażenie 

zgody w sposób dorozumiany. 

11.  W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków wynikających z 

udzielonej gwarancji lub rękojmi za wady, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia 

dodatkowego 3 dniowego terminu, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania 

zastępczego osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania 

zgody sądu, co nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej.  

12. Ponadto w okolicznościach wskazanych w ust. 11 Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, co nie uchybia 

możliwości naliczania kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może 

zostać złożone w terminie 10 dni od dnia zaistnienia zdarzenia umożliwiającego 

odstąpienie. 

§ 5 

1. Strony ustalają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 

1) za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 

2, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 5.000,00 zł.  

2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru, lub w 

czasie obowiązywania gwarancji, a także za każdy dzień braku dostarczenia 

urządzenia zastępczego, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad/dostarczenia 

urządzenia zastępczego do dnia faktycznego odbioru lub usunięcia wady lub 

dostarczenia urządzenia zastępczego w wysokości 1000 zł za każdy dzień; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z 

powodu przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłaty kary umownej w wysokości 30 % wartości brutto umowy, określonej w § 3 

ust. 1. 

2. W przypadku gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 10 dni, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takiej 

sytuacji będzie miało miejsce odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a 

Zamawiającemu będą przysługiwały uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne. 

4. Wymagalność zapłaty kar umownych następuje z końcem dnia, w którym miało miejsce 

zdarzenie będące podstawą ich naliczenia. 
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5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

6. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się. 

 

§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje dostawy zgodnie 

z umową i istnieją uzasadnione przesłanki wskazujące na to, że nie osiągnie rezultatów 

zapisanych w dokumentacji aplikacyjnej.  

2. Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z Umową lub powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, 

2) jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego 

w Umowie pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7 dniowego terminu, z 

zastrzeżeniem, iż wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar 

umownych, 

3) jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej Umowy, osiągnie 

wysokość 20 % całkowitej wartości Umowy, o której mowa  w § 3 ust. 1 niniejszej 

Umowy (przy czy prawo odstąpienia przysługuje niezależnie od naliczonych kar), 

4) jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa, a w szczególności w przepisach kodeksu cywilnego. 

3. Odstąpienie uzasadnione ziszczeniem się dyspozycji ust. 2 pkt. 1-3 uważane będzie za 

zawinione przez Wykonawcę i uprawniające Zamawiającego do naliczenia kar umownych. 

4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia 

przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę tego 

odstąpienia. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. 

6. W przypadkach o których mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tyt. wykonania części umowy. 

§ 7 

1. W przypadku, gdy do prawidłowego funkcjonowania urządzenia objętego przedmiotem 

umowy niezbędne jest oprogramowanie, oprogramowanie to zostanie dostarczone i 

zainstalowane wraz z urządzeniem i jego kopią zapasową na stosownym nośniku. 

2. Wykonawca oświadcza, że oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1 pochodzi z 

legalnego źródła, zostało wytworzone zgodnie z prawem, nie narusza jakichkolwiek praw 
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osób trzecich, a Wykonawcy przysługuje prawo do udzielenia lub przeniesienia na 

Zamawiającego licencji na oprogramowanie. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, ani 

terytorialnie, skutecznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej licencji na korzystanie z 

oprogramowania w celu wykonania niniejszej Umowy i korzystania z Urządzenia 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Postanowienia dotyczące rękojmi za wady oraz gwarancji obejmują także 

oprogramowanie.  

5. W przypadku zbycia przez Zamawiającego urządzenia, licencje objęte niniejszą Umową 

przejdą na nabywcę bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

6. Wszelkie obowiązki przewidziane niniejszym paragrafem, objęte zostały 

wynagrodzeniem umownym (określonym w § 3), a korzystanie z oprogramowania nie 

będzie powodowało konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia, 

oraz zmianie wynagrodzenia. 

3. Zmiana skutkująca zmianą wynagrodzenia może nastąpić gdy ulegnie zmianie urzędowa 

stawka VAT. 

4. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym 

zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą) aktualizacji rozwiązań ze 

względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub 

materiałów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia 

parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie 

której był dokonany wybór Wykonawcy.  

5. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie 

zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.  

6. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

§ 9 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie aktualnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

2. Wszelkie doręczenia winny być dokonywane Zamawiającemu na jego adres siedziby. 
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3. Wszelkie doręczenia winny być dokonywane Wykonawcy na jego adres siedziby. 

4. Adresy Stron wskazane w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu są adresami dla wszelkiej 

korespondencji pod rygorem uznania, że korespondencja skierowana na ten adres została 

skutecznie doręczona 

5. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest 

:…………………., tel. ………….., email…………………………………………… 

6. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest 

:…………………., tel………….., email…………………………………………… 

7. Sprawy sporne mogące wynikać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony 

będą w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji.  

8. Sprawy sporne nie rozstrzygnięte polubownie strony poddają orzecznictwu sądom 

powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

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

    Zamawiający                          Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe  

2. Oferta Wykonawcy z dnia ………………….. r. 

 

 

*Instalacja oraz konfiguracja serwera a także szkolenie stanowią jedno z kryteriów oceny 

ofert. Zapisy będą obowiązywać w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę.  

 

** Gwarancja i rękojmia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. W przypadku zaoferowania 

przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi dłuższej niż 36 miesięcy obowiązywać będzie w tym 

zapisie czas gwarancji i rękojmi zaoferowany przez Wykonawcę. 


