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Załącznik nr 3 
do zapytania ofertowego 
Wzór umowy  

 

 

Umowa nr ………… 

 

Zawarta dnia  

pomiędzy  

Nadbałtyckim Centrum  Kultury  w  Gdańsku  

80-851  Gdańsk,  ul. Korzenna  33/35,  

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK woj. pom. 9/99,  

NIP: 583-20-82-755, 

zwanym dalej "zamawiającym", 

reprezentowanym przez: Lawrence  Ugwu – Dyrektora, 

 

 

a …………………………….., z siedzibą w: ……………………….., wpisanym do 

………………….NIP: …………………. reprezentowanym przez: ………………………., 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

procedury konkurencyjności, zgodnie z Podrozdz. 6.5.2. „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

oraz zgodnie ze złożoną ofertą, Zamawiający i Wykonawca, zwani w dalszej części Umowy 

łącznie Stronami, albo z osobna Stroną, zawierają Umowę 

o następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa sprzętu komputerowego, w tym laptopów, 

oprogramowania oraz serwera NAS; w ramach projektu systemowego „Konwersja cyfrowa 

domów kultury”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zwanego w dalszej treści Umowy 

„sprzętem”. 

2. Przedmiot umowy opisany został szczegółowo w załączniku nr 1 do Umowy - Specyfikacji 
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dostawy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy oraz nie 

był używany.  

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczany przedmiot umowy nie jest obciążony jakimikolwiek 

prawami na rzecz osób trzecich. 

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczany sprzęt pochodzi z autoryzowanego kanału 

sprzedaży producentów lub dostawców z obszaru Unii Europejskiej. 

6. W wypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do zgodności oferowanych 

dostaw z Umową, w szczególności w zakresie daty wyprodukowania urządzeń, czy 

legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do żądania zwrócenia się przez 

Wykonawcę w terminie 7 (siedmiu) dni do producenta oferowanego wyposażenia 

stanowiącego przedmiot umowy, albo z żądaniem udzielenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę upoważnienia do zwrócenia się do producenta oferowanego wyposażenia 

stanowiącego przedmiot umowy, o potwierdzenie jego zgodności z Umową, np. poprzez 

infolinię producenta sprzętu (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych 

umożliwiających weryfikację, np. numerów seryjnych dostarczonych urządzeń). 

7. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji 

aktualnej, tj. dostępnym na etapie realizacji projektu. 

8. Wszelkie urządzenia zasilane napięciem 230 V muszą spełniać wymogi dyrektyw 

„Nowego Podejścia” UE poprzez posiadanie oznaczenia CE oraz być kompatybilne z 

zasilaniem AC~230V (50-60Hz). 

9. Laptopy muszą być dostarczone z zainstalowanym systemem operacyjnym, nie 

wymagającym aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Numer Produkt Key na etykiecie 

Certyfikatu Autentyczności (COA) na komputerze musi być ten sam, co numer Produkt Key 

systemu zainstalowanego w komputerze. 

 

§2 

Dostawa 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 na 

własny koszt, do siedziby Zamawiającego, przy ul. Korzennej 33/35 w Gdańsku. 

2. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy również szczegółowe instrukcje obsługi i 

konserwacji dla przedmiotu Umowy, a także certyfikaty jakości i posiadane deklaracje 

zgodności. 
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3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy, osobach 

realizujących dostawę, wraz z telefonami kontaktowymi do tych osób, co najmniej jeden 

dzień przed dostawą. 

4. Przedmiot dostawy będzie zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie 

transportu. Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed 

ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę  i wyłącznie w celu weryfikacji działania 

urządzenia, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o 

zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego 

rozpakowaniem. 

5. Dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym 

podpisanym przez osoby wskazane w ust. 8. 

6. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony przez Wykonawcę w dwóch  

jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

7. W protokole powinny znajdować się co najmniej następujące informacje:  

- nazwa przedmiotu, model (jeśli dotyczy), producent, ilość, data i miejsce przekazania. 

8. Do odbioru sprzętu stanowiącego przedmiot umowy oraz podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego upoważnieni będą:   

1) ze strony Zamawiającego: …………………………./imię, nazwisko, telefon kontaktowy/,  

2) ze strony Wykonawcy: ……………………………... /imię, nazwisko, telefon kontaktowy/ 

9. Jeżeli dostarczony przedmiot umowy nie będzie spełniał parametrów wskazanych w 

specyfikacji dostawy, ofercie i niniejszej umowie, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia 

dostawy i żądać ponownego wykonania zakwestionowanych elementów, wyznaczając 

Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin. 

10. Jeżeli ponowna dostawa, nadal nie będzie spełniała wymagań, o których mowa w ust. 9 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w całości lub w zakresie 

zakwestionowanej części umowy (wedle uznania i wyboru Zamawiającego), w ciągu 30 dni 

od daty ponownej dostawy. 

 

§3 

Termin realizacji 

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy oraz wykona wszystkie czynności składające się na 

przedmiot umowy, w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy. 
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§ 4 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu umowy dostarczy pisemne gwarancje jakości 

producenta, w wymiarze nie niższym niż wskazany w specyfikacji dostawy. Wykonawca 

zapewni  pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu (lub 

autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości 

liczony jest od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Wykonawca zapewni utrzymanie świadczeń gwarancyjnych, także w przypadku 

niemożliwości ich świadczenia przez producenta/autoryzowany serwis. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia nieodpłatnego 

usuwania wad ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

5. Naprawy wymagające transportu uszkodzonego przedmiotu umowy do serwisu 

realizowane będą za pośrednictwem Wykonawcy.  

6. Wszelkie naprawy gwarancyjne nie będą powodować po stronie Zamawiającego żadnych 

dodatkowych opłat za transport i dojazd serwisanta.  

7. Zgłoszenia awarii będą dokonywane  telefonicznie pod numer ………………… lub e-

mailem na adres ………………………….  

Ww. numery będą  dostępne we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.  

8. Wykonawca zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej, w czasie nie dłuższym niż do końca 

następnego dnia roboczego, od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. Serwis 

gwarancyjny zobowiązany jest do usunięcia usterki w terminie maksymalnie 14 dni od 

momentu jej zgłoszenia.   

9. W przypadku ponownego wystąpienia usterki lub awarii (tego samego rodzaju) produktu, 

po wykonaniu trzech napraw, Wykonawca wymieni wadliwy produkt na produkt równoważny, 

fabrycznie nowy, w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii 

10. Gwarancja zostaje każdorazowo przedłużona o okres dokonywania każdej naprawy 

przedmiotu umowy.  

11. W okresie gwarancji Wykonawca powinien każdorazowo informować Zamawiającego o 

zmianie siedziby i numerów telefonów, o których mowa w ust. 7.  

12. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

1) normalnego zużycia przedmiotu lub jego części, 

2) szkód wynikłych z winy Użytkownika, 
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3) siły wyższej (zgodnie z definicją wskazaną w § 7 ust. 3 pkt 2 Umowy). 

13. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym. 

 

§5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne ze złożoną 

ofertą w wysokości: 

netto …………………………….. zł (słownie: …………….), podatek VAT w stawce 

………..%, łącznie brutto ………………………….. zł (słownie: 

……………………………….. złotych). 

2. Ceny jednostkowe, wyszczególnione są w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 

do umowy. 

3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana na podstawie prawidłowo  

wystawionej faktury VAT oraz podpisanego przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa 

w § 2 ust. 5. 

4. Wynagrodzenie zostanie uiszczone w formie przelewu, na rachunek bankowy 

Wykonawcy, podany na fakturze VAT, w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.  

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem 

przelewu. 

6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§6 

Kary umowne 

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do terminu 

określonego w § 3 umowy, Zamawiający jest  uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary 

umownej w wysokości 0,5% (pół procenta) wartości brutto przedmiotu Umowy, za każdy 

dzień zwłoki. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 20 dni od 

upływu terminów ustalonych w §3 umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy bez 



   
 

 

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku 

80–851 Gdańsk, ul. Korzenna 33/35, 

tel.: +48 (58) 326 10 10 

e-mail: sekretariat@nck.org.pl 

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. Prawo do odstąpienia od Umowy może być 

zrealizowane w ciągu 30 dni od daty upływu terminów ustalonych w §3. W tym przypadku 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% 

łącznej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §5 ust.1.  

3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w całości lub części Zamawiający jest 

uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% łącznej wartości 

brutto niewykonanej umowy.  

4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu naprawy, lub braku wymiany 

sprzętu na nowy w przypadku określonym w § 4 ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% łącznej wartości brutto przedmiotu 

będącego przedmiotem reklamacji, za każdy dzień opóźnienia.  

5. Zapłata kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

naprawienia szkody w pełnej wysokości, którą Zamawiający poniósł w wyniku niewykonania 

lub nienależytego wykonanie umowy przez Wykonawcę na zasadach ogólnych.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

7. W przypadku nie przekazania wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 umowy w terminie 

określonym w § 5 ust. 4 umowy, Wykonawca jest uprawniony do naliczenia Zamawiającemu 

odsetek ustawowych za opóźnienie.  

 

§7 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

jeżeli w umowie nie przewidziano inaczej. 

2. Istotne zmiany umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, mogą być dokonane w 

następujących przypadkach i przy zachowaniu następujących warunków: 

1) w przypadku wystąpienia przeszkód technicznych uniemożliwiających zastosowanie 

przyjętych w zapytaniu ofertowym, lub ofercie rozwiązań, w szczególności: wycofania 

danego urządzenia, sprzętu, modułu, oprogramowania z produkcji lub dystrybucji, braku 

na rynku, dopuszczalne będzie zastąpienie ich modelem innym spełniającym minimalne 

wymogi zapytania ofertowego, zmiana taka nie będzie wymagała pisemnego aneksu do 

umowy, konieczne będzie jednak dostarczenie pisemnego opisu parametrów nowego 

modelu i jego zatwierdzenie przez zamawiającego, poprzez złożenie podpisu pod 

dostarczonym opisem,  
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2) z powodu wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które 

uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy; takich jak: akty terroru, wojny 

wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia 

gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia 

poza kontrolą którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec, przy 

czym zmiany mogą być dokonane w zakresie: 

a) wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas wystąpienia zdarzenia i 

ewentualnie usuwania jego skutków,  

b) zakresu przedmiotu umowy w stopniu nie wykraczającym poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym, jeżeli wskutek siły wyższej 

konieczne będzie np. ograniczenie zakresu zamówienia, lub wykonanie dodatkowych 

czynności związanych z usuwaniem skutków zdarzenia, 

3) w przypadku przedłużających się procedur przetargowych i administracyjnych, 

mających wpływ na terminy umowne, opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy, 

przy czym zmiany mogą być dokonane w zakresie wydłużenia terminu realizacji 

zamówienia, o czas wystąpienia opóźnienia,  

4) w przypadku udokumentowanych, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień 

leżących po stronie producenta, dystrybutora sprzętu, przy czym zmiany mogą być 

dokonane w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czas wystąpienia 

opóźnienia,  

5) w przypadku zmian w zakresie dofinansowania Projektu ze środków zewnętrznych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na realizację zamówienia, przy czym zmiany mogą być 

dokonane  

a) w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czas dostosowania 

zamawiającego do zaistniałej zmiany,  

b) w zakresie przedmiotu umowy w stopniu nie wykraczającym poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym, w zakresie koniecznym do 

dostosowania do zaistniałej zmiany  

6) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

wynagrodzenie zostanie zmienione z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku, 

7) w przypadku, gdy jeżeli zmiany pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, 

użytkowe, od przyjętych w zapytaniu ofertowym, lub, gdy zmiany te są korzystne ze 

względu na osiągnięcie celu zamówienia, zmiana może dotyczyć zakresu zamówienia w 

stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w zapytaniu 



   
 

 

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku 

80–851 Gdańsk, ul. Korzenna 33/35, 

tel.: +48 (58) 326 10 10 

e-mail: sekretariat@nck.org.pl 

ofertowym, 

3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 

4. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, 

że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek 

zmiany a jedynie wprowadza taką możliwość.  

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Wszystkie Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

3. Strony zgodnie poddają ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy 

rozstrzygnięciu sądów powszechnych, właściwych dla siedziby Zamawiającego.   

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.   

 

Załączniki:  

1.  Specyfikacja dostawy 

2. Formularz oferty 

 

         WYKONAWCA                                        ZAMAWIAJĄCY 

 

 


