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Załącznik nr B do zapytania  ofertowego nr 1/MEiN/WSIiZ-2021 

 

 

UMOWA – ZLECENIE Nr 1/MEiN/WSIiZ-2021 

na dostawę sprzętu komputerowego – komputerów przenośnych i tabletów dla studentów Wyższej 

Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących 

zajęcia w WSIiZ  

w ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” finansowanego przez  

Ministerstwo Edukacji i Nauki 
 

(nr umowy: MEiN/2021/104/DIR/WUN/12)  

 

zawarta w dniu  …………czerwca2021 r. pomiędzy: 

 

Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 

Warszawa, znajdującą się w Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 284, NIP: 529-16-78-903 reprezentowaną przez  

dr hab. Marcina Geryka, prof. WSIiZ – kanclerza uczelni, zwaną dalej Zamawiającym. 

 

a 

 

Firmą……………………., ul. …………………….., 00000………………., NIP …………………….., 

REGON …………….. reprezentowaną przez ……………….. zwaną dalej w umowie ,,Wykonawcą”,  

 

w oparciu o przeprowadzone postępowania ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności, bez stosowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907 z późn. 

zm.) strony zawarły umowę o następującej treści: 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zobowiązaniem Wykonawcy, które podjął w 

przedstawionej ofercie z dnia …………….maja 2021 r. odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 

1/MEiN/WSIiZ-2021 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje właściwym do zamówienia potencjałem technicznym, 

umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami umowy i oświadcza, że nie zachodzą żadne 

okoliczności uniemożliwiające prawidłowe jej wykonanie w zakresie i terminie w niej określonym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania przedmiotu umowy.  

5. Umowa zawarta została na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypełnienia przez Wykonawcę 

wszystkich postanowień niniejszej umowy również tych wskazanych w § 5. 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie: 

a) 20 (dwudziestu) komputerów przenośnych o przekątnej ekranu – 15,6 cala wraz z podstawowym 

oprogramowaniem wspomagającym proces kształcenia.   

b) 20 (dwudziestu) tabletów o przekątnej ekranu - 10,2 cala wraz z podstawowym 

oprogramowaniem wspomagającym proces kształcenia. 

wg specyfikacji [wymagania sprzętowe o minimalnych parametrach] zawartej w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy. 
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§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuję się do: 

a) wykonania wszystkich czynności, w tym dostarczenia, instalacji, konfiguracji, uruchomienia 

sprzętu oraz w zakresie, w którym są one konieczne do efektywnej realizacji przedmiotu umowy; 

b) współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji z uwzględnieniem wszelkich uwag 

dotyczących przedmiotu umowy zgłaszanych przez Zamawiającego  

c) stosowania zapisów Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1781) a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

         

§ 4 

Dostarczenie, odbiór sprzętu 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, z co najmniej  dwudniowym wyprzedzeniem, o planowej 

dostawie. 

2. Wykonawca dostarczy sprzęt w oryginalnym, nowym opakowaniu. 

3. Dostarczony sprzęt będzie posiadał wszystkie niezbędne dokumenty formalno-prawne tj. karta 

gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim. kody dostępu, licencje itp. oraz elementy 

funkcjonalne – tj. będzie kompletny. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego sprzętu 

powinny być sporządzone w języku polskim. 

4. Zamawiający podczas odbioru dokona sprawdzenia sprzętu pod względem ilościowym i jakościowym – 

zgodności z załącznikiem nr 1 oraz pod kątem sprawdzenia, że jest wolny od uszkodzeń fizycznych. 

5. Za dzień wydania sprzętu Zamawiającemu uważa się dzień, w którym Zamawiający w protokole 

odbiory odznaczy, iż 

 
Zmawiający oświadcza, że dostarczony sprzęt jest zgodny/nie zgodny z zapytaniem ofertowym, a dostawa została zrealizowana 

zgodnie/niezgodnie* z zapisami umowy nr 1/MEiN/WSIiZ-2021 z dnia …………. 

oraz, w którym Wykonawca odznaczy, iż 

 
Wykonawca [strona dostarczająca] oświadcza, że dostarczony sprzęt jest zgodny/nie zgodny* z zapytaniem ofertowym, a 

dostawa została zrealizowana zgodnie/niezgodnie* z zapisami umowy nr 1/MEiN/WSIiZ-2021 z dnia …………. 

 

6. Zamawiającego potwierdzi odbiór tylko w przypadku zgodności ze specyfikacją techniczną [załącznik 

nr 1], nie stwierdzenia braków ilościowych, uszkodzeń/wad oraz poprawnego działania sprzętu w 

momencie jego uruchomienia. 

7. W przypadku wykrycia nieprawidłowości [ilościowych jakościowych, technicznych] Zmawiający 

wskaże je w załączniku nr 2, nie potwierdzi odbioru i wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 

7 dni od daty wskazanej na protokole. 

 

§ 5 

Gwarancja, rękojmia i usuwania usterek 

1. Wykonawca udziela dwudziestu czterech [24 mc] miesięcy nieodpłatnej gwarancji dla komputerów 

przenośnych [laptopów] oraz 12 miesięcy [12 mc] nieodpłatnej gwarancji dla tabletów licząc od dnia 

odbioru przedmiotu umowy [załącznik nr 2] z zastrzeżeniem postanowień  ust. 11 mając na względzie, 

iż obejmuje ona wady powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie. 

2. Wykonawca udziela dwudziestu czterech [24 mc] miesięcy nieodpłatnej rękojmi dla komputerów 

przenośnych [laptopów] oraz 12 miesięcy [12 mc] nieodpłatnej rękojmi dla tabletów licząc od dnia 

odbioru przedmiotu umowy [załącznik nr 2] z zastrzeżeniem, iż może żądać usunięcia wady, jeżeli 

ujawniła się ona w czasie trwania rękojmi oraz wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie 
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okresu trwania rękojmi, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed  upływem terminu 24 miesięcy. 

3. Zamawiający wykonuje uprawnienia przypadające z tytułu rękojmi albo gwarancji wg własnego 

wyboru. 

4. Zamawiający, na podstawie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi lub gwarancji może żądać 

usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym 

upływie terminu może dokonać, na koszt i ryzyko Wykonawcy, usunięcia wady poprzez wybrany przez 

siebie podmiot. Wówczas koszty poniesione przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę. 

5. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy sprzętu oraz wyposażenia z wyłączeniem materiałów 

podlegających zużyciu podczas normalnego użytkowania. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i wymianę niedziałającej/niesprawnej 

części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie zapewnia prawidłowej pracy. 

7. W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego elementu/części Wykonawca  

zobowiązany jest dokonać jego wymiany na nowy, w pełni funkcjonalny. 

8. Czas reakcji tj. fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu użytkowania sprzętu oraz podjęcie 

niezbędnych czynności zmierzających do naprawy nastąpić maksymalnie w ciągu 72 godzin licząc od 

momentu zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający informuje Wykonawcę o nieprawidłowym funkcjonowaniu sprzętu poprzez e-mail: 

…………………………… tel. ……………………… 

10. Naprawa, transportu uszkodzonego sprzętu oraz dojazd do miejsca jego instalacji obciąża Wykonawcę. 

11. Naprawa całego sprzętu lub jego części skutkuje wydłużeniem terminu gwarancji oraz rękojmi o 

których mowa w ust. w ust 1 i 2 tj. o czas, w którym sprzęt pozostawał w naprawie. 

12. W przypadku naprawy dotyczącej wymiany części, termin gwarancji i rękojmi na wymienioną część 

równy jest terminowi, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części. 

13. Na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji/rękojmi Wykonawca zapewni przeprowadzenie 

pełnego i bezpłatnego przegląd sprawności/funkcjonalności całego dostarczonego sprzętu/wyposażenia. 

14. Przez okres 36 miesięcy 3 od daty zakończenia gwarancji Wykonawca zapewni dostępność do części 

zamiennych  oraz pełny autoryzowany serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia. 

 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Wysokość należnego wynagrodzenia jest zgodna z ofertą Wykonawcy przedstawioną w dniu ………. 

maja 2021 i obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

2. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości: ……………. PLN [słownie: tysięcy ………………… 00/100] w tym podatek VAT. 

3. Warunki płatności: 

Zamawiający wypłaci wykonawcy kwotę wymienioną w §  6 ust. 2 w następujący sposób: 

a) Należność zostanie wypłacona jednorazowo. 

b) Podstawą do wystawienia faktury, a tym samym wypłaty wynagrodzenia jest podpisany przez 

Zamawiającego protokół odbioru [odbiór bez uwag] stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

c) Wynagrodzenie, Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy  

nr …………………………….. w ciągu 21 dni od daty otrzymania dokumentu księgowego. 

4. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego odsetkami za zwłokę w 

zapłacie należności, o ile brak terminowej zapłaty powstanie z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego. 

 

 

 

§ 7 

Koordynatorzy i kontakty 
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1. Zamawiający i Wykonawca wyznaczą koordynatorów odpowiedzialnych właściwy przepływ informacji 

między stronami. Obie strony upoważniają koordynatorów do prowadzenia korespondencji e-mailowej, 

w tym podpisywania pism dotyczących realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, 

2. Zamawiający wskazuje do kontaktu: 

P. Iwonę Wachol – dyrektora uczelni - 668 727 982 iwachol@wsiiz.pl  

3. Wykonawca wskazuje do kontaktu:  

Koordynatora……………………… 

        adres e-mailowy i telefon …………………….., tel……………………………….. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wobec bezskutecznego upływu terminów, o których mowa w § 1 ust. 5 oraz § 4 ust 7 Zamawiający 

będzie mógł żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 za 

każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

określonego  w §6 ust. 2 

2. Za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze Zmawiający może zażądać 

zapłaty kary umownej w wysokości 1 % ceny określonej w § 6 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 

jednak nie więcej niż 10% wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego  w §6 ust. 2 

3. W razie nie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia 

Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2. 

4. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający może zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 20 % ceny określonej w § 6 ust. 2 

umowy 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na 

zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary 

umownej 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 

a) nie usunie nieprawidłowości, o których mowa w § 4 ust. 7. 

b) gdy zwłoka w przekazaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 7 dni, 

c) powierzenia przez Wykonawcę wykonania umowy innemu Wykonawcy, 

d) naruszenia innych warunków umowy. 

2. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty przewidzianych w umowie kar umownych. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie jest zgodne  

z interesem Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne 

miejscowo właściwe dla Zamawiającego.   

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający                                                 Wykonawca               

     

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

          /pieczęć imienna/                                             /podpis/ 

Załączniki do umowy: 
1)  Specyfikacja techniczna 

2) Protokół odbioru przedmiotu umowy 

3) Karta gwarancyjna 


