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Załącznik nr 1b do SWZ 
 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(załącznika tego nie należy załączać do oferty – służy do zapoznania się z warunkami umowy) 

 
UMOWA NR DA.22.7.2021.ZF – część nr 2 

 

 

zawarta w Warszawie, w dniu ……………….. ……..r. / w formie elektronicznej, z chwilą jej opatrzenia 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią ze Stron1, pomiędzy: 

Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut 
Badawczy,  z siedzibą w Warszawie (02-532), przy ul. Rakowieckiej 36, którego dokumentacja rejestrowa 
przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000126823, NIP: 525-000-82-64, REGON 000053835, zwanym dalej „Zamawiającym”, w 
imieniu i na rzecz którego działa: 

…………………………………………………………….. 

a 
 
…………………………………………………………….. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej w Umowie także łącznie „Stronami”, a indywidualnie – „Stroną”, o 

następującej treści: 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „…..” znak postępowania DA.22.7.2021.ZF – 
część nr 2, na podstawie  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 
2019) - dalej „ustawa Pzp” lub „PZP” 
 

§ 1 
Definicje 

Użyte w niniejszej Umowie określenia oznaczają, co następuje: 
1) Dzień roboczy, oznacza dni: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

w Rzeczypospolitej Polskiej; Dni robocze i wszelkie godziny w tych dniach liczy się według czasu 
lokalnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Dokumentacja – oznacza dokumenty, specyfikacje i instrukcje dotyczące Sprzętu dołączone przez 
Wykonawcę. W szczególności mogą to być instrukcje/dokumenty opracowane przez producenta 
Sprzętu– w postaci elektronicznej (PDF) dotyczące obsługi i eksploatacji Sprzętu, konserwacji Sprzętu i 
inne, jeśli występują. Dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim; 

3) Oferta – oferta Wykonawcy z dnia ………………………………………………………2021r. na wykonanie Przedmiotu 
Umowy; 

4) Protokół odbioru ilościowego - protokół ilościowego odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 
7 ust. 4 Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy; 

5) Protokół odbioru jakościowego - protokół odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 5 
Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy; 

6) Siedziba Zamawiającego – budynek Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 36; 
7) Umowa – niniejsza umowa; 

 
1 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, albo w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego, według ustaleń 

Stron. Zapis zostanie uwzględniony, albo usunięty po dokonaniu takich ustaleń. 
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8) Sprzęt – drukarki, wskazane w § 2 ust. 2 oraz wyspecyfikowane szczegółowo w Załączniku nr 1 do 
Umowy, zgodne z opisem, cechami i warunkami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

 
§ 2 

Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem Umowy, jest dostawa fabrycznie nowego Sprzętu wraz z udzieleniem lub zapewnieniem 

gwarancji, zgodnie z opisem, cechami i warunkami określonymi w Umowie, w tym w szczególności w 
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, a także w Ofercie 
Wykonawcy, której kopia albo odwzorowanie elektroniczne stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Przedmiot Umowy, w zakresie dostarczanego Sprzętu obejmuje:  
1) Drukarka  monochromatyczna – 1 szt.  
2) Drukarka  kolorowa /urządzenie wielofunkcyjne/ – 1 szt.  

 
§ 3 

Termin realizacji 
1. Realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie dostarczenia Sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 2 nastąpi w 

terminie do ……….. dni (kalendarzowych) od dnia zawarcia Umowy.  
2. Za termin dostarczenia Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę wskazaną jako dzień odbioru Przedmiotu 

Umowy bez zastrzeżeń wskazaną w Protokole odbioru jakościowego podpisanym przez przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Rozpoczęcie gwarancji, o której mowa w § 2 ust. 1, nastąpi z dniem, o którym mowa w ustępie 
poprzedzającym. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, 
uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami wiedzy i stosowanymi 
normami technicznymi. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony Sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, 
kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż w styczniu 2020 roku, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych 
i prawnych, sprawny technicznie –w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, pochodzący z legalnego 
źródła, w szczególności oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta oraz Wykonawca oświadcza i 
gwarantuje, że dostarczany Sprzęt nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" 
należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność z Załącznikiem nr 2 do Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki wykonania Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do 
wykonania Umowy zgodnie z tymi warunkami.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji dostaw 
podobnego rodzaju, wielkości i wartości dostaw stanowiących Przedmiot Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji Przedmiotu Umowy; 
2) podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, z 
zastrzeżeniem, że wskazówki nie mogą być sprzeczne z Umową, mogą jednak doprecyzowywać jej 
postanowienia; 
3) do niezwłocznego udzielania na prośbę Zamawiającego wszelkich informacji o przebiegu wykonywania 
Przedmiotu Umowy, przeszkodach w wykonywaniu oraz o zamiarze zaprzestania jego realizacji. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada niczym nieograniczone prawo do sprzedaży i dostarczenia 
Zamawiającemu Sprzętu, na warunkach wynikających z Umowy oraz, że dostarczenie Sprzętu na podstawie 
Umowy i przeniesienie jego własności na Zamawiającego nie będzie naruszać praw osób trzecich.  

7. W wypadku wykonywania Umowy przy udziale podwykonawców wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy 
lub jakichkolwiek innych podmiotów trzecich, Wykonawca odpowiada za ich działania i zaniechania, jak za 
własne. 

8. W zakresie w jakim konieczne dla realizacji Umowy będzie uzyskanie dostępu do lokalizacji Zamawiającego, 
w tym do Siedziby Zamawiającego, Wykonawca akceptuje, że dostęp taki realizowany może być wyłącznie 
z zachowaniem zasad dotyczących dostępu i przebywania na terenie zarządzanym przez Zamawiającego, a 
także wskazań Zamawiającego w tym zakresie.  
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§ 5 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający współdziała z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy, w celu należytej realizacji Przedmiotu 
Umowy, w szczególności poprzez zapewnienie dostępu i udostępnienie określonego miejsca w Siedzibie 
Zamawiającego lub innych lokalizacjach Zamawiającego na czas niezbędny do wykonania Przedmiotu 
Umowy w zakresie dotyczącym dostarczenia Sprzętu oraz realizacji gwarancji, a także kontaktu ze strony 
osób wskazanych w § 15 Umowy lub innych osób wyznaczonych przez Zamawiającego. Dostęp do Siedziby 
Zamawiającego lub innych lokalizacjach Zamawiającego realizowany może być wyłącznie z uwzględnieniem 
zasad, o których mowa w § 4 ust. 8 Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia należnego za zrealizowanie Umowy, 
a także przystąpienia do odbioru Przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie. 

 
§ 6 

Podwykonawstwo2 
1. Wykonawca – na podstawie oświadczenia zawartego w Załączniku nr 2 do Umowy – wykona Przedmiot 

Umowy: 
1) bez udziału podwykonawców; 
2) przy udziale podwykonawców, którym powierza zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 

Umowy. 
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach Umowy podwykonawcy, w 

zakresie określonym w Załączniku nr 2 do Umowy. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa 
w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące takiego podwykonawcy. 

3. Za działania lub zaniechania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie zamówienia w części powierzanej. 
5. O zmianie podwykonawcy Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w formie pisemnej lub elektronicznej. 

 
§ 7 

Realizacja dostaw i odbiór Przedmiotu Umowy 
1. Miejscem dostarczenia Sprzętu jest Siedziba Zamawiającego. 
2. Dostarczenie może zostać zrealizowane w Dniach roboczych, w godzinach od 8.00 do 14.00, po uprzednim, 

z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, umówieniu terminu z Zamawiającym. 
3. Sprzęt zostanie dostarczony, rozładowany i przedstawiony do odbioru w Siedzibie Zamawiającego, w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
4. Ilościowy odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Ilościowego bez 

zastrzeżeń podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 3 do Umowy. Protokół odbioru ilościowego zostanie podpisany przez Strony niezwłocznie po przyjęciu i 
sprawdzeniu ilościowym dostarczonego Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie przewiduje odbiorów 
częściowych. 

5. Potwierdzeniem odbioru Sprzętu, wraz z Dokumentacją, będzie Protokół odbioru jakościowego, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Protokół odbioru jakościowego powinien być podpisany w terminie 
7 dni od daty dostawy. Przed podpisaniem Protokołu odbioru jakościowego Zamawiający dokona 
sprawdzenia Sprzętu. W przypadku ujawnienia niezgodności Sprzętu, z wymaganiami określonymi w SWZ 
lub ofercie Wykonawcy Zamawiający odmówi podpisania Protokołu odbioru jakościowego, o czym 
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę i wezwie go do usunięcia niezgodności. Przed podpisaniem Protokołu 
odbioru jakościowego Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedłożenia dokumentów (lub ich kopii) 
potwierdzających zgodność ze standardami lub normami wymaganymi w SOPZ. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną Dokumentację dla dostarczanego w ramach Umowy Sprzętu 
standardowo dostarczaną przez ich producentów, w tym w szczególności dokumentację gwarancyjną 

 
2 Zapisy do wyboru - zależnie od tego, czy Przedmiot Umowy będzie wykonywany z udziałem podwykonawców. 
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Sprzętu, a także dokumentację lub odpowiednie oświadczenia pochodzące od producenta Sprzętu 
potwierdzające, że Sprzęt jest nowy (potwierdzenie daty produkcji), pochodzi z oficjalnego kanału 
dystrybucji.  

 
 
 

§ 8 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 
……………………. złotych netto (słownie: ………………………………. 00/100), co stanowi łącznie kwotę brutto 
………….. zł złotych (słownie: ………………………………. 00/100). 

2. Na kwotę wynagrodzenia netto składa się wynagrodzenie netto należne za Sprzęt, a także za realizowanie 
wszelkich świadczeń dotyczących gwarancji, o której mowa w § 2 ust. 1. 

3. Wykonawca może wystawić fakturę nie wcześniej niż po podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru 
jakościowego bez zastrzeżeń.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie występujące po stronie Wykonawcy koszty związane z 
realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty ubezpieczenia, dostawy i wniesienia Sprzętu, 
przeniesienia własności Sprzętu na Zamawiającego oraz wykonywania wszelkich obowiązków wynikających 
z gwarancji, w tym dojazdu serwisu gwarancyjnego, wymiany Sprzętu, części zamiennych, itp. 

5. Płatność wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie dostawy Sprzętu nastąpi po 
dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 21 dni od daty jej doręczenia 
Zamawiającemu - przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynności niezbędnych do 
prawidłowego wykonania umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z wyceną oraz złożoną 
przez Wykonawcę Ofertą, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione  w treści niniejszej 
umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych 
związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od 
siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania 
niniejszej Umowy. 

7.      Faktura winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim, sygnowana nr 

Umowy z  zaznaczeniem nazwy dostarczonego przedmiotu umowy. 

8.      Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 

1) papierowej (oryginału); 

2) elektronicznej, na adres efaktura@ibprs.pl - faktury Wykonawca prześle z adresu……………………............. 

3) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1445). 

10.     Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za 

wyjątkiem faktury. 

11.     Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z 

danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: 

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności; 

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 

12.     Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli za złożenie 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP525-000-82-64 

13.     Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na 

Platformę Elektronicznego Fakturowania w dniu przesłania w/w faktury. Powiadomienie o przesłaniu 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przesłane pocztą elektroniczną na adres: 

efaktura@ibprs.pl. 

14.     Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15.     Faktura winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim, sygnowana nr 

Umowy z zaznaczeniem nazwy dostarczonego asortymentu (producent i nr katalogowy). 

16.     Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi bankowej 
powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

mailto:efaktura@ibprs.pl
mailto:efaktura@ibprs.pl
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§ 9 

Gwarancja i rękojmia za wady 

1. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt jest objęty gwarancją Wykonawcy lub w określonych przypadkach także 
gwarancją producenta, zgodnie z warunkami wynikającymi z Umowy. 

2. Wykonawca zapewnia lub udziela Zamawiającemu gwarancji niezawodnego działania Sprzętu (gwarancja 
jakości). W wypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji producenta lub innego podmiotu a 
warunkami określonymi w Umowie, Wykonawca pozostaje w pierwszej kolejności związany warunkami 
gwarancyjnymi wynikającymi z Umowy, a wszelkie świadczenia gwarancyjne, włącznie z wymianą Sprzętu, 
realizowane są w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy i nie mogą prowadzić do 
wnoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat, czy innych świadczeń.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, określonych odpowiednimi przepisami prawa lub 
postanowieniami Umowy, Wykonawca udziela lub zapewnia gwarancję na okres 24 miesięcy, liczony od 
daty podpisania Protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń i która świadczona będzie zgodnie z 
podanymi niżej warunkami: 

1) usuwanie wad lub usterek Sprzętu lub innych nieprawidłowości usuwanych w ramach gwarancji, 
realizowane będzie poprzez naprawę lub wymianę Sprzętu lub jego odpowiedniego elementu na 
nowy, o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż Sprzęt lub element wymieniany; z chwilą 
dokonania takiej wymiany własność nowego Sprzętu lub jego zainstalowanego w ramach wymiany 
elementu przechodzi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy; 
dokonanie takiej wymiany Strony potwierdzą stosownym protokołem, przy czym ustala się, że w razie 
wątpliwości, od daty jego podpisania na Wykonawcę przechodzi własność zabranego przez niego 
wymienionego Sprzętu lub jego elementu; zakres gwarancji obejmuje następujące czynności: 
a) diagnozę uszkodzeń; 
b) wymianę uszkodzonych części lub Sprzętu na nowy, wolny od wszelkich wad; 
c) naprawę i transport Sprzętu lub części z serwisu z lokalizacji Zamawiającego oraz do lokalizacji 
Zamawiającego. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do tego, że Serwis gwarancyjny Sprzętu będzie realizowany przez 
producenta lub w ramach autoryzowanego serwisu producenta Sprzętu, a wymieniony Sprzęt lub jego 
elementy, pochodzić mogą wyłącznie z oficjalnych, legalnych źródeł; 

3) zgłoszenia usterki/wady Sprzętu będą przekazywane telefonicznie na numer Wykonawcy 
……………………. lub pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy: ……………………… Wykonawca 
każdorazowo niezwłocznie potwierdzi elektronicznie przyjęcie zgłoszenia; w sytuacji, w której 
zgłoszenie zainicjowane przez Zamawiającego nie zostanie potwierdzone w terminie 1 godziny od 
takiego zainicjowania, uznaje się że zgłoszenia dokonano z upływem tego terminu; Wykonawca 
odpowiedzialny będzie za to, że ww. kanały komunikacji będą nieprzerwanie dostępne dla 
Zamawiającego w dniach i godzinach, o których mowa w pkt 2, a w razie ich niedostępności termin 
realizacji świadczenia gwarancyjnego liczony będzie od udokumentowanej przez Zamawiającego 
nieskutecznej próby zainicjowania zgłoszenia; 

4) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego usterki/wady, Wykonawca rozpocznie procedurę 
naprawczą w ciągu maksimum jednego dnia roboczego, licząc od momentu złożenia zgłoszenia; 

5) w celu przystąpienia do naprawy osoba upoważniona przez Wykonawcę (w tym np. kurier) zgłosi się 
do miejsca użytkowania danego egzemplarza Sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na 
terenie Warszawy lub Białegostoku, aby odebrać Sprzęt. Wykonawca odbierze Sprzęt i dostarczy po 
naprawie, na własny koszt i na własną odpowiedzialność; 

6) czas skutecznej naprawy, tj. całkowitego usunięcia zaistniałych wad lub usterek Sprzętu, nie może 
przekroczyć dziesięciu dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia usterki/wady przez 
Zamawiającego, przy czym za skuteczną naprawę uważana będzie także wymiana Sprzętu dokonana 
w tym terminie, o ile przed jego upływem nowy Sprzęt zostanie dostarczony Zamawiającemu do 
miejsca, o którym mowa w pkt 5, w zamian za Sprzęt podlegający wymianie;  za wystąpienie wady lub 
usterki uznaje się w szczególności zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Sprzętu uniemożliwiające 
lub istotnie utrudniające jego użytkowanie; dotyczy to w szczególności funkcjonalności lub sposobu 
prawidłowego działania Sprzętu, opisanych w Dokumentacji; 
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7) w przypadku, gdy czas naprawy Sprzętu będzie dłuższy niż czas określony w pkt 8 powyżej, okres 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy. W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 30 
dni (kalendarzowych), lub gdy Sprzęt po raz trzeci ulegnie usterce/stwierdzeniu wady podlegającej 
naprawie w ramach serwisu gwarancyjnego, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do wymiany 
Sprzętu na nowy, takie samo lub odpowiednie o parametrach nie gorszych niż określone w 
Załącznikach nr 1 i 2 do Umowy, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1 
Umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację wszelkich wynikających z Umowy wymagań dotyczących 
gwarancji. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do dysponowania zakupionym Sprzętem, 
a w razie sprzedaży lub innej formy przekazania Sprzętu gwarancja przechodzi na nowego 
właściciela/podmiot uprawniony. 

5. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
uprawnień z rękojmi za wady. 

6. Czas obowiązywania rękojmi liczony jest od daty podpisania Protokołu Odbioru jakościowego Przedmiotu 
Umowy bez uwag. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków wynikających z rękojmi oraz 
zapewnionej lub udzielonej gwarancji. 

 
 

§ 10 
Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 15 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1; W przypadku 
częściowego wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy, kara liczona będzie proporcjonalnie 
do części wynagrodzenia, jakiego Wykonawca nie otrzyma (będzie musiał zwrócić) w odniesieniu do 
kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy;.  

2) w przypadku wynikłego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przekroczenia terminu wskazanego 
w § 3 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,30% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień takiego przekroczenia terminu; 

3) w przypadku wynikłego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przekroczenia terminu w wykonaniu 
obowiązków dotyczących gwarancji, w stosunku do terminów określonych w § 9 Umowy lub Załączniku 
nr 2 do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,30 % wynagrodzenia 
netto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień takiego przekroczenia terminu; 

4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących poufności, o których mowa w § 13 
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek 
takiego naruszenia. 

2. Dla usunięcia wątpliwości ustala się, że za przekroczenie terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
uznaje się każdorazowo także przekroczenie terminu z przyczyn leżących po stronie podwykonawców lub 
innych podmiotów, którymi Wykonawca posłuży się do wykonania Umowy lub z których zasobów będzie 
korzystać w celu realizacji Umowy lub podmiotów, którymi w tym celu posłużą się takie podmioty. 

3. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, której może 
dochodzić Zamawiający wynosi: 
1) 50% kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1 Umowy łącznie dla wszystkich kar naliczonych na 

podstawie tytułów, o których mowa ust. 1 pkt 1-3 powyżej oraz 
2) 50 000 zł łącznie dla wszystkich kar naliczonych na podstawie tytułu, o którym mowa ust. 1 pkt 4 

powyżej. 
4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1, skutkujących naliczeniem przez Zamawiającego 

kar umownych, Zamawiający skieruje do Wykonawcy informację o wysokości naliczonych kar umownych 
wraz z wezwaniem do ich zapłaty i notą obciążeniową w terminie 7 dni roboczych od otrzymania ww. 
informacji. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych w tym terminie na 
rachunek i w terminie wskazanym przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej.  

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 4 powyżej, Zamawiający ma prawo do 
automatycznego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez składania 
odrębnego oświadczenia o potrąceniu. 
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6. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych na zasadach ogólnych. 

7. Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku zapłaty kar umownych. 

8. W przypadku nienależytego wykonywania Umowy w zakresie serwisu gwarancyjnego w szczególności 
niedotrzymania terminu, o którym mowa w §9 Umowy lub Załącznika nr 2 do Umowy, Zamawiający ma 
prawo obciążyć Wykonawcę kosztami zastępczego wykonania naprawy lub wymiany Sprzętu lub jego 
odpowiedniego elementu, niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1. 

 
§ 11 

Odstąpienie od Umowy 
1. Niezależnie od uprawnień wynikających z art. 456 ustawy Pzp, Zamawiający według swojego wyboru, 

zależnie od etapu realizacji Umowy lub świadczenia, którego będzie to dotyczyć, będzie mógł wypowiedzieć 
Umowę lub odstąpić od Umowy, w całości lub w części, gdy: 
1) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób niezgodny z Umową, nienależycie lub w realizowanych pracach 

związanych z serwisem gwarancyjnym nie stosuje się do postanowień Umowy i nie zmienia sposobu 
wykonania Umowy lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do 
tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie do 30 dni 
(kalendarzowych) od dnia upływu terminu określonego w wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia 
uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go 
już usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie. W wypadku wskazanym w zdaniu 
poprzednim termin 30-dniowy przewidziany na odstąpienie lub wypowiedzenie liczony jest od dnia, w 
którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; 

2) Wykonawca zaprzestanie realizacji Umowy lub wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
przekroczenie terminu w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1 wyniesie więcej niż 7 dni 
(kalendarzowych) – w terminie do 30 dni (kalendarzowych) od upływu 7 dnia takiego przekroczenia 
terminu; 

3) wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przekroczenie terminu w wykonaniu naprawy lub 
wymiany w ramach gwarancji w stosunku do terminów określonych w § 9 lub Załączniku nr 2 do Umowy 
wyniesie więcej niż 7 dni (kalendarzowych) – w terminie do 30 dni (kalendarzowych) od upływu 7 dnia 
(kalendarzowego) takiego przekroczenia terminu; 

4)  dotychczasowy przebieg wykonywania Umowy wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym 
należyte wykonanie Umowy lub jej części w umówionym terminie – w terminie do 30 dni 
(kalendarzowych) od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie lub wypowiedzenie z tej przyczyny; 

5) suma kar umownych, o których mowa w §10 przekroczy 20% łącznej kwoty wynagrodzenia netto, o 
której mowa w § 8 ust. 1 – w terminie do 30 dni (kalendarzowych) od dnia, w którym Zamawiający 
powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy z tych 
przyczyn; 

6) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 
Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 
- w terminie 30 dni (kalendarzowych) od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w terminie 
30 dni (kalendarzowych) od dnia powzięcia informacji  o zaistnieniu przesłanki (chyba, że inny termin 
przewidziano w ust. 1) i zostanie sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej (z podpisem 
kwalifikowanym)wraz z uzasadnieniem. 

3. Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych 
zastrzeżonych w Umowie. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia wynagrodzenie może być należne Wykonawcy 
jedynie za prawidłowo wykonaną część Umowy. Wykonawca zwróci Zamawiającemu uiszczone przez 
Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej różnicy wynagrodzenia uiszczonego i 
wynagrodzenia odpowiadającego prawidłowo wykonanej części Umowy. W przypadku odstąpienia od 
Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego, Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do 
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sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych obowiązków wynikających z Umowy do dnia 
odstąpienia od Umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod względem możliwości ich zaakceptowania i 
odbioru przez Zamawiającego. W wypadku nie przystąpienia Wykonawcy do sporządzenia protokołu, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie miał prawo sporządzić komisyjnie jednostronny 
protokół odbioru. 

5. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy rozumieć 
rażące naruszenie postanowień Umowy przez Zamawiającego. 

 
 
 
 

§ 12 
Zmiany Umowy 

1. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy wskazanej w § 19 ust. 3 Umowy. Jednocześnie, w celu 
uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie uznają, że oświadczenie woli złożone w zwykłej formie pisemnej i 
oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 kodeksu cywilnego są wobec 
siebie wzajemnie w pełni równoważne. 

2. Zmiana postanowień Umowy, z zastrzeżeniem przepisów art. 454-455 ustawy Pzp, możliwa jest  
w przypadkach, w zakresie i na warunkach określonych poniżej. 

3. Przewiduje się zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie dostawy Sprzętu: 
1) gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie Siły wyższej określonej w § 14 , 

która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Przedmiotu Umowy;  
2) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej 

staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć; 
3) gdy konieczne okaże się przedłużenie  terminu dostawy, z przyczyn organizacyjnych leżących po 

stronie Zamawiającego. 
- nie dłużej jednak niż o 10 dni (kalendarzowych) w ww. przypadkach. 

4) w zakresie zmiany Wykonawcy - w razie złożenia wniosku o upadłość albo likwidację Wykonawcy lub 
w wypadku istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, 
których skutkiem będzie niewykonanie obowiązku wynikającego z Umowy, które uprawniałoby 
Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, w szczególności co do nieusunięcia 
usterki/wady w przewidzianym terminie; zmiana taka może nastąpić po stwierdzeniu przez 
Zamawiającego zaistnienia okoliczności opisanych w niniejszym punkcie oraz potwierdzeniu przez 
Wykonawcę i podmiot zastępujący Wykonawcę gotowości i możliwości zastąpienia Wykonawcy bez 
konieczności dokonywania zmiany pozostałych zapisów Umowy, w szczególności potwierdzenia, że 
podmiot zastępujący wykona pozostałą część Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia 
wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy, bez żądania jakichkolwiek dodatkowych świadczeń pieniężnych, a 
świadczenia uiszczone Wykonawcy przez Zamawiającego zostaną bezwarunkowo i nieodwołalnie 
zaliczone na poczet wynagrodzenia podmiotu zastępującego; 

5) w zakresie zmiany podwykonawcy lub podmiotu, którym Wykonawca posłuży się do wykonania 
Umowy lub z którego zasobów będzie korzystać w celu realizacji Umowy - w razie złożenia wniosku 
o upadłość albo likwidację takiego podmiotu (w szczególności producenta Sprzętu) lub w wypadku 
istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych takiego podmiotu, których 
skutkiem będzie niewykonanie obowiązku wynikającego z Umowy, które uprawniałoby 
Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, w szczególności co do nieusunięcia 
usterki/wady w przewidzianym terminie; zmiana taka może nastąpić w wyniku pisemnego wniosku 
Wykonawcy uzasadniającego konieczność jej dokonania oraz potwierdzeniu przez Wykonawcę 
gotowości i możliwości zastąpienia podmiotu zastępowanego bez konieczności dokonywania zmiany 
pozostałych zapisów Umowy, w szczególności że pozostała część Przedmiotu Umowy zostanie 
zrealizowana w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy, bez żądania jakichkolwiek 
dodatkowych świadczeń pieniężnych; 

6) w razie konieczności zmiany zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcom – poprzez 
precyzyjne wskazanie zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcom oraz 
realizowanego bezpośrednio przez Wykonawcę, stanowiącego skutek dokonania takiej zmiany; 
zmiana taka może nastąpić w wyniku pisemnego wniosku Wykonawcy uzasadniającego konieczność 
jej dokonania oraz precyzyjnie określającego  wnioskowaną zmianę zakresu Przedmiotu Umowy 
powierzonego podwykonawcom, a także potwierdzeniu przez Wykonawcę gotowości i możliwości 
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dokonania takiej zmiany bez konieczności dokonywania zmiany pozostałych zapisów Umowy, w 
szczególności że nie wpłynie to na wysokość wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy. 

7) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 
Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną, w tym instytucjami nadzorującymi Zamawiającego, 
które mają bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 

8) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń, dotyczących 
Przedmiotu Umowy, instytucji nadzorującej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; 

9) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego Sprzętu, Zamawiający 
dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu, w ramach wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 
ust. 1 Umowy, danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania 
przewidziane w Załączniku 2 do Umowy dla Sprzętu zastępowanego, rekomendowanym przez 
producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt 
spełniania przez produkt zastępczy wymagań określonych w Załączniku nr 2 do Umowy. 

4. Nie stanowi zmiany Umowy, zmiana osób, o których mowa w § 15 lub ich danych kontaktowych. 
 
 

§ 13 
Klauzula poufności  

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jakie 
Strony powzięły lub powezmą, zwłaszcza wszelkie informacje techniczne, technologiczne lub handlowe, 
będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę (informacje poufne). Strony oświadczają że 
zobowiązują się do zachowania tajemnicy w szczególności wszelkich dokumentów, opracowań, materiałów 
i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie, w tym także informacji 
przekazywanych lub udostępnianych w ramach bezpośrednich, roboczych kontaktów przedstawicieli 
Zamawiającego z Wykonawcą dotyczących Umowy. Strony Umowy będą związane klauzulą poufności do 
upływu 3 lat liczonych od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.  

2. Każda ze Stron zobowiązuje się: 
a) nie ujawniać informacji poufnych innym podmiotom bez zgody drugiej Strony, udzielonej na piśmie 

pod rygorem nieważności; 
b) wykorzystywać informacje poufne jedynie do potrzeb realizacji Umowy; 
c) nie powielać informacji poufnych w zakresie szerszym niż jest to potrzebne dla realizacji Umowy; 
d) zabezpieczać otrzymane informacje poufne przed dostępem osób nieuprawnionych  

w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru, a co najmniej w takim samym stopniu, 
jak postępuje wobec własnej tajemnicy przedsiębiorstwa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania zobowiązań określonych w ust. 1-2 powyżej 
przez wszystkich swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców oraz inne podmioty, którymi 
posłuży się w związku z realizacją Umowy oraz będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych zobowiązań 
przez takie podmioty, w zakresie takim, w jakim odpowiada za własne zobowiązania wynikające z 
niniejszego paragrafu. 

4. Odbiorca informacji będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych informacji w 
przypadku informacji powszechnie znanych, a także jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z 
ważnego nakazu sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie 
posiadanych kompetencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim 
przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych odbiorca będzie zobowiązany do 
natychmiastowego poinformowania Strony, która informacje ujawniła lub której one dotyczą. 

5. W zakresie, w jakim Wykonawca będzie, na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, przetwarzał dane 
osobowe, zobowiązuje się on do dokonywania ich przetwarzania w sposób zgodny z aktualnymi przepisami 
prawa regulującymi ochronę danych osobowych, a w szczególności uprzedzi Zamawiającego w wypadku 
zaistnienia konieczności zawarcia stosownej umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w tym 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 14 

Siła wyższa 
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1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako siła wyższa. Przez „Siłę wyższą” 
rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których żadna ze Stron  nie mogła  
przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia Siły wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe 
wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 14. dni (kalendarzowych) - 
powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

3. Jeżeli Siła wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni (kalendarzowych) lub dłużej, Strony mogą 
w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych 
zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług. 

4. Okres występowania następstw Siły wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług 
określonych w Umowie. 

5. Jeśli na skutek wystąpienia Siły wyższej niemożliwa będzie realizacja świadczeń określonych w § 2 Umowy, 
rozliczeniu i wynagrodzeniu podlegają tylko świadczenia zrealizowane. Związana z nimi część Dokumentacji 
musi zostać przekazana Zamawiającemu w formie określonej w Umowie. W przypadku wykonania jedynie 
części dostawy, wynagrodzenie zostanie zapłacone w takim procencie, w jakim zrealizowano Przedmiot 
Umowy. Wyniki wyliczeń wskazane zostaną w protokole przygotowanym w formie i w terminie ustalonym 
w porozumieniu Stron. 

  
§ 15 

Zarządzanie realizacją Umowy 
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do koordynowania prac związanych z realizacją Umowy 

i bieżących kontaktów z Wykonawcą, w tym do dokonywania odbiorów i podpisywania protokołów jest  
1) ………………………., ul. Rakowiecka 36, e-mail: ………………………@ibprs.pl, tel. …………………….; 

2) ………………………., ul. Rakowiecka 36, e-mail: ………………………@ibprs.pl, tel. …………………….; 

2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych 
z realizacją  Umowy, w tym do przekazania Przedmiotu Umowy i podpisywania protokołów, jest: 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, o których mowa w ust. 1-2, będzie odbywać się 

poprzez powiadomienie drugiej Strony pisemnie lub drogą elektroniczną. 
4. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiązana do poinformowania o tym drugiej Strony w formie 

pisemnej lub elektronicznej. 
5. Wszelką korespondencję przesłaną na adresy Stron określone w komparycji Umowy uważa się za skutecznie 

doręczoną, chyba że Strony poinformują się pisemnie lub w formie elektronicznej o zmianie adresów. 
6. W przypadku zmiany adresu określonego w komparycji Strony niezwłocznie poinformują niezwłocznie 

w formie pisemnej lub elektronicznej o tym fakcie drugą Stronę.  
7. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu doręczenie 

korespondencji na adres dotychczasowy, wywiera przewidziane prawem skutki prawne. 
 
§ 16 

Postanowienia końcowe 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. / 

Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego. Strona, która 
opatrzyła Umowę ostatnim wymaganym do jej zawarcia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
dostarczy Umowę opatrzoną wszystkimi złożonymi przez Strony podpisami (dalej: „Podpisana Umowa”) 
niezwłocznie drugiej Stronie na adres e-mail. Dla tego celu Strony wskazują następujące adresy - 
Zamawiający: ……………………………… , Wykonawca: ……………………….. .3 

2. Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia. / W razie zaistnienia wątpliwości, dla interpretacji Umowy, w tym 
ustalania momentu jej zawarcia, stosuje się Podpisaną Umowę. Strony jednocześnie ustalają, że wszelkie 

 
3Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, albo w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego, według 

ustaleń Stron. Odpowiedni spośród zapisów zostanie wybrany po dokonaniu takich ustaleń. 
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terminy liczone od dnia zawarcia Umowy, zaczynają swój bieg od dnia następującego po dniu dostarczenia 
Podpisanej Umowy, o którym mowa w ust. 1.4 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności aneksu opatrzonego podpisami Stron, zawartego w 
formie pisemnej albo elektronicznej, przy czym każdy aneks może zostać zawarty tylko w jednej z tych form. 
Do aneksów zawieranych w formie elektronicznej odpowiednio stosuje się zapisy ust. 1-2 powyżej. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, 
przeniesienia praw, obowiązków, ani wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania 
z nimi, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy, a będące następstwem 
nieprzestrzegania takich przepisów.  

6. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów związanych z niniejszą Umową. Z zastrzeżeniem 
art. 591 i nast. ustawy Pzp, wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, chyba że zawarto pomiędzy Stronami odrębną umowę 
o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, o której mowa w art. 591 ust. 2 ustawy Pzp. 

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Zamawiający a jeden Wykonawca, chyba że Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. 

9. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zdarzeniach prawnych i faktycznych, 
mogących mieć wpływ na prawidłową realizację Umowy. 

10. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy: 
1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.); 
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2320). 

11. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Załącznik nr 2 – Kopia albo elektroniczne odwzorowanie Oferty Wykonawcy, 
Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru ilościowego, 
Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru jakościowego. 
 

 
 
 
             ………………………………………….         ………………………………………….  
                            ZAMAWIAJĄCY                             WYKONAWCA  
  
 
 

 
 
 
 
 

  

 
4Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, albo w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego, według 

ustaleń Stron. Odpowiedni spośród zapisów zostanie wybrany po dokonaniu takich ustaleń. 
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Załącznik nr 1 do projektowanych warunków umowy  

 

  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

(SOPZ) 
 

 

 

CZĘŚĆ 2 
„dostawa dwóch drukarek” 

 
 

1. Wstęp 

Niniejszy dokument stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu na potrzeby realizacji 
projektu badawczego w ramach konkursu Opus 16 pt. „Nowe pochodne roślinnych kwasów karboksylowych 
jako aktywne składniki biopreparatów bezpiecznych dla człowieka i środowiska naturalnego” 

 
 

1.1. Zastosowane skróty i pojęcia: 

Skrót/pojęcie Opis skrótu/pojęcia 

Dokumentacja Oznacza dokumenty, specyfikacje i instrukcje dostarczane przez Wykonawcę 
zgodnie z wymaganiami niniejszego SOPZ. Mogą to być 
instrukcje/dokumenty w postaci elektronicznej (PDF): dotyczące montażu 
sprzętu, obsługi i eksploatacji sprzętu, konserwacji sprzętu i inne, jeśli 
występują. 

Sprzęt Oznacza sprzęt wymieniony w tabeli w pkt 1.3 stanowiący przedmiot 
umowy. 

 
1.2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 
1) dostawa fabrycznie nowego Sprzętu - 2 sztuk drukarek laserowych 
2) udzielenie przez Wykonawcę gwarancji i zapewnienie w jej ramach serwisu gwarancyjnego i wsparcia 

technicznego na dostarczony Sprzęt; 

3) dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji dostarczonego Sprzętu. 

 
1.3. Termin realizacji zamówienia oraz liczba dostarczanego sprzętu 

Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu, o którym mowa w pkt 1.2 do Zamawiającego nastąpiła w terminach 

określonych w poniższej tabeli: 

 

Lp. Przedmiot dostawy 
Liczba dostarczanego: 

Sprzętu (sztuka) 
Termin dostawy 

Sprzętu 

1 2 3 4 
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1 
Drukarka kolorowa laserowa – urządzenie 
wielofunkcyjne 

1 

do 14 dni 
kalendarzowych od 

dnia zawarcia 
Umowy 

2 Drukarka monochromatyczna laserowa 1 

do 14 dni 
kalendarzowych od 

dnia zawarcia 
Umowy 

 

 

2. Wymagania ogólne 

Numer 
wymagania 

Opis wymagania 

1 
O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy SOPZ zawierające parametry techniczne należy 
odczytywać jako parametry minimalne. 

2 

Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w styczniu 2020 r., 
nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny technicznie, pochodzi z oficjalnego 
kanału dystrybucyjnego producenta oraz że nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Przez 
stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi być 
nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). Przez "wadę fizyczną" należy 
rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

3 
Dostarczany sprzęt musi mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające 
właściwą instalację, możliwość uruchomienia oraz użytkowanie w typowym środowisku , np. 
przewody zasilające, przewody USB. 

4 
Dokumenty gwarancyjne wystawiane lub przekazywane przez Wykonawcę powinny być zgodne z 
SOPZ oraz z zapisami zawartymi w § 9 Wzoru umowy. 

 
3. Kryteria równoważności 

Numer 
wymagania 

Opis wymagania 

1 

W przypadkach, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki 
towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może 
opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, 
patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub 
równoważne”. 

2 

W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje szczegółowy przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się 
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisane, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami 
„lub równoważne”. 
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Numer 
wymagania 

Opis wymagania 

3 

Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki sprzęt, który posiada parametry 
techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych w SOPZ. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego. 

 

4. Wymagania szczegółowe 

4.1 Drukarka kolorowa laserowa – urządzenie wielofunkcyjne 

L.p. Nazwa parametru Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego 

A B C 

1 Technologia druku laserowa kolorowa 

2 Funkcje 
Drukowanie, skanowanie, kopiowanie 

3 
Obsługiwane formaty 
nośników 

- rozmiar standardowy: minimum A3, A4, A5, B4, B5 

 

4 Dysk twardy wbudowany o pojemności minimum 300 GB 

5 
Zainstalowana pamięć  
RAM 

minimum 2 GB 

6 Panel sterowania kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 5 cali 

7 Komunikacja 

minimum: 

-  Ethernet 10/100/1000 Mbps 

-  USB3.0 

-  NFC 

8 
Rozdzielczość druku 
mono 

do 600 x 600 dpi 

9 
Rozdzielczość druku 
kolorowego 

do 600 x 600 dpi 

10 Dupleks automatyczny 

11 
Prędkość druku A4 w 
mono 

- minimum  35 stron/min 

 

12 
Prędkość druku A4 w 
kolorze 

minimum  35 stron./min 

13 
Rozdzielczość 
kopiowania 

minimum 600 x 600 dpi 

14 
Szybkość kopiowania 
monochromatycznego 

min. 35 kopii/min 
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L.p. Nazwa parametru Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego 

16 
Szybkość kopiowania 
w kolorze 

min. 35 kopii/min 

17 
Automatyczne 
kopiowanie 
dwustronne 

 

tak 

18 Skanowanie Skanowanie w kolorze, skanowanie dwustronne, skanowanie do e-maila 

19 
Optyczna 
rozdzielczość 
skanowania 

do 600x600 dpi 

20 Skala szarości min.  256 poziomy 

21 

 

Metoda skanowania 
minimum: 
- skanowanie do sieci 
- skanowanie do pamięci USB 
- skanowanie do urządzenia przenośnego  
- skanowanie do chmury 
-skanowanie do poczty e-mail 

22 Skanowanie do plików 
w formacie 

 
minimum PDF, TIFF/JPEG, XPS 

23 Gramatura nośników 
 do 220 g/m² 

24 Ilość podajników w 
standardzie 

min 3 

25 

automatyczny 
podajnik dokumentów 

podajnik na 
pojedyncze arkusze 

 

 
 
tak 

26 pojemność odbiornika 
papieru 

min. 240 arkuszy 

27 

Obsługiwane rodzaje 
nośników 

papier zwykły 

karton 

papier dziurkowany 

papier makulaturowy 

papier wstępnie zadrukowany 

papier firmowy 

etykiety 

koperty 

28 Toner  
 zestaw tonerów startowych  

29 Gwarancja 
minimum 24 miesiące (naprawa w siedzibie Zamawiającego) 



 
 

 
Projekt badawczy w ramach konkursu Opus 16 pt. „Nowe pochodne roślinnych kwasów karboksylowych jako aktywne 

składniki biopreparatów bezpiecznych dla człowieka i środowiska naturalnego” 
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4.2  Drukarka monochromatyczna laserowa 

L.p. Nazwa parametru Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego 

A B C 

1 Technologia druku 
Laserowa  czarno-biała 

 Rodzaj urządzenia 
jednofunkcyjne - tylko funkcja druku 

2 format druku A4 

 pamięć Min. 128 MB 

3 Rozdzielczość druku mono do 1200x1200 dpi 

4 Prędkość druku A4 w mono Minimum  15 str./min 

5 Pojemność podajnika papieru min. 140 arkuszy 

6 
Materiały eksploatacyjne jako 
wyposażenie standardowe drukarki 
dostarczane w komplecie 

Toner startowy 

7 Komunikacja 
USB 2.0 
Wireless 
Wi-Fi Direct 

9 Gwarancja Minimum 24 miesiące 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr  

 
…………………………………………………………… 

Data odbioru 
 

Protokół odbioru ilościowy 
 
 

Dotyczy zamówienia na podstawie umowy nr __________________  
z dnia _________________ 

 
Przekazujący: Odbierający: 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno- 
Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Rakowiecka 36  
02-532 Warszawa 
Zakład Fermentacji 

 
 
 
 
 
Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

Opis pozycji Liczba Numery seryjne 

   

   

   

 
Liczba i typ przekazanego towaru są zgodne z zamówieniem TAK/NIE5. 
Opis niezgodności:  
 
 
 
 

_________________________________ 
Czytelny podpis osoby przekazującej 

________________________________ 
Czytelny podpis osoby odbierającej 

 
 
 
 
  

 
5 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr     

 
…………………………………………………………… 

Data odbioru 
 

Protokół odbioru jakościowego 
Dotyczy zamówienia na podstawie umowy nr __________________  

z dnia _________________ 
 

Przekazujący: Odbierający: 
………………………………… 
………………………………... 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno- 
Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Rakowiecka 36  
02-532 Warszawa 
Zakład Fermentacji 

 
 
Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

Opis pozycji Liczba Numery seryjne 

   

   

   

   

   

   

 
Liczba i typ przekazanego towaru są zgodne z zamówieniem TAK/NIE6. 
Opis niezgodności:  
 
 
 
 

_________________________________ 
Czytelny podpis osoby przekazującej 

________________________________ 
Czytelny podpis osoby odbierającej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Niepotrzebne skreślić 


