
Załącznik nr 7 do SIWZ  
                                              

 

UMOWA - wzór 
 

 

Zawarta w dniu .................. 

pomiędzy: 

Muzeum Wojska Polskiego   

z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa, 

wpisanym do rejestru państwowych instytucji kultury, prowadzonego przez Ministra Obrony 

Narodowej, pod numerem RIK MON 1/2007 

NIP: 701-005-35-04, REGON: 140861819,  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez Dyrektora – prof. dr hab. Janusza Ciska 

a 

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

z siedzibą w ................................................................................................................ ............. 

ul. ................................................................ 

NIP: ................................., REGON: ............................. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: ................................................................... 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), została zawarta 

umowa następującej treści: 

 

§ 1 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych z 

wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zamówienia na dostawa sprzętu 

komputerowego oraz tonerów (kod CPV: 30200000-1, 30213000-5, 30232100-5, 

30125110-5). 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się 

kupić od Wykonawcy:  

 W przypadku pakietu nr 1: 

(1) Serwer 

W przypadku pakietu nr 2 

(1)Stacje robocze – 15 szt. 

(2)Monitor 19” – 17 szt. 

(3)Monitor 24” – 1 szt. 

(4)Laptop – 10 szt. 

(5)Dysk Twardy 1TB 2,5” do laptopa – 1 szt. 

(6)Pamięć RAM 2x2 GB DDR2 do laptopa – 1 szt. 

(7)Dysk zewnętrzny 2TB – 2 szt. 

(8)Dysk zewnętrzny 1TB – 12 szt. 



(9)Dysk zewnętrzny 500GB – 4 szt. 

(10) PEN 64GB – 2 szt. 

(11) PEN 16GB – 4 szt. 

(12) PEN 8GB – 2 szt. 

(13) PEN 4GB – 13 szt. 

(14) Płyty CD – 720 szt. 

(15) Płyty DVD – 1960 szt. 

(16) Płyty DVD do archiwizacji zdjęć – 50 szt. 

(17) Płyta DVD do nadruku – 1000 szt. 

(18) Pudełka na płyty DVD – 1000 szt. 

(19) Klawiatura na USB – 1 szt. 

(20) Mysz optyczna na USB – 2 szt. 

(21) Zasilacz UPS – 1 szt. 

W przypadku pakietu nr 3: 

(1) Drukarka laser mono – 1 szt. 

(2) Drukarka laser kolor – 8 szt. 

(3) Urządzenie Wielofunkcyjne – 4 szt. 

(4) Drukarka do płyt DVD – 1 szt. 

(5) Skaner A3 – 3 szt. 

W przypadku pakietu nr 4: 

1) Tusz HP  C9385AE – 12 szt. 

2) Tusz HP  C9386AE – 10 szt. 

3) Tusz HP  C9387AE – 10 szt. 

4) Tusz HP  C9388AE – 10 szt. 

5) Toner  HP Q2612A – 38 szt. 

6) Toner  HP CC530A – 12 szt. 

7) Toner  HP CC531A – 12 szt. 

8) Toner  HP CC532A – 12 szt. 

9) Toner  HP CC533A – 12 szt. 

10) Toner  HP Q6000A – 13 szt. 

11) Toner  HP Q6001A – 10 szt. 

12) Toner  HP Q6002A – 10 szt. 

13) Toner  HP Q6003A – 10 szt. 

14) Tusz  HP C8727A – 2 szt. 

15) Tusz  HP C8728A – 2 szt. 

16) Tusz  HP C9363EE – 16 szt. 

17) Tusz  HP C8765EE – 16 szt. 

18) Toner  HP CB436A – 35 szt. 

19) Toner  HP CB540A – 7 szt. 

20) Toner  HP CB541A – 7 szt. 

21) Toner  HP CB542A – 7 szt. 

22) Toner  HP CB543A – 7 szt. 

23) Toner  HP C4092A – 1 szt. 

24) Toner  HP C3903A – 1 szt. 

25) Toner TK-18 – szt. 

26) Tusz HP 350 (CB336AE) – 15 szt. 

27) Tusz HP 351 (CB338EE – 15 szt. 

28) Toner Toshiba BLACK T281CE-K – 10 szt. 

29) Toner Toshiba CYAN T281CE-C – 10 szt. 

30) Toner Toshiba YELLOW T281CE-Y – 10 szt. 



31) Toner Toshiba MAGNETA T281CE-M – 10 szt. 

2. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu sprzęt komputerowy oraz  tonery 

oryginalne, nowe, nieużywane, w oryginalnych opakowaniach producenta. 

3. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu sprzęt komputerowy oraz tonery 

posiadające cechy określone w ofercie, złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne, 

poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu sprzęt komputerowy oraz tonery 

po cenach jednostkowych określonych w ofercie złożonej w postępowaniu o zamówienie 

publiczne, poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy. 

5. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczanych 

tonerów lub tuszy innych niż pochodzące od producenta sprzętu, wykonawca 

zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia, a w przypadku takiej 

konieczności – zleconej przez zamawiającego ekspertyzy rzeczoznawcy. 

6. Jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność 

dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego 

(pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest kupowany) lub jeśli 

produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, wykonawca 

na żądanie zamawiającego winien oferowany materiał (w asortymencie, którego żądanie 

dotyczy) wymienić na materiał spełniający wymagania zamawiającego (np. pochodzący 

od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) bez zmiany ceny.  

 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości wyłącznie na sprzęt komputerowy oraz  tonery, 

wskazane w ofercie, złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne, poprzedzającym 

zawarcie niniejszej umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okresy wskazane w ofercie, złożonej w 

postępowaniu o zamówienie publiczne, poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy. 

3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na warunkach określonych w ofercie, złożonej w 

postępowaniu o zamówienie publiczne, poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.  

4. W sprawach nieuregulowanych w ofercie mają zastosowanie postanowienia kart  

gwarancyjnych, przekazanych Zamawiającemu jednocześnie z poszczególnymi 

urządzeniami komputerowymi. 

5. W kartach gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się wskazać co najmniej jeden punkt 

serwisowy, znajdujący się na terenie Warszawy. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt komputerowy oraz  tonery, o których 

mowa w § 2 ust. 1, w terminie w przypadku wszystkich pakietów - do 21 dni od dnia 

podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt komputerowy oraz  tonery, o których 

mowa w § 2 ust. 1, do siedziby Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszystkie urządzenia 

komputerowe tonery, o których mowa w § 2 ust. 1, w ciągu jednego dnia, w godzinach 

pracy Zamawiającego. 

4. Jednocześnie ze sprzętem komputerowym, o którym mowa w § 2, Wykonawca 

zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne sprzętów komputerowych, 



na które została udzielona gwarancja, oraz dokumenty wymienione w ofercie, złożonej w 

postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.  

5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru sprzętów komputerowych oraz  tonerów, 

o których mowa w § 2 ust. 1, pod względem ilościowym.  

6. Strony zobowiązują się potwierdzić odbiór sprzętów komputerowych oraz  tonerów, o 

których mowa w § 2 ust. 1, pisemnym protokołem odbioru, sporządzonym w dwóch 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

7. Strony ustalają, że z momentem podpisania protokołu odbioru nastąpi przeniesienie z 

Wykonawcy na Zamawiającego własności sprzętów komputerowych oraz  tonerów, o 

których mowa w § 2 ust. 1. 

 

 

 

§ 5 

 

1. Z tytułu sprzedaży sprzętów komputerowych oraz  tonerów, o których mowa w § 2 ust. 1, 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę całkowitą w wysokości 

...................... zł brutto (.........................), w tym  ................... zł netto (.............................) 

oraz ............... zł podatku od towarów i usług (......................).  

2. Strony ustalają, że cena całkowita obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę całkowitą w całości z dołu.  

4. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca zobowiązuje się wystawić i 

dostarczyć do siedziby Zamawiającego oddzielną fakturę na każdy z pakietów ( jeżeli 

sprzedaż dotyczy przynajmniej dwóch)  na kwotę wymienioną w § 5 ust. 1. 

5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności ceny całkowitej w terminie 30 dni od 

otrzymania prawidłowo wystawionych faktur, przelewem na rachunki bankowe wskazane 

na fakturach. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 

ceny całkowitej brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu wszystkich sprzętów 

komputerowych oraz  tonerów, o których mowa w § 2 ust. 1, lub wszystkich 

dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 4, jednakże nie więcej niż 10 % łącznego 

wynagrodzenia brutto.  

2. Jeżeli wartość szkody wyrządzonej przez Wykonawcę przewyższy wysokość kary 

umownej, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia pozostałej części odszkodowania 

na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

 

§ 8 

 



1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy w zakresie dopuszczonym przez ustawę – Prawo 

zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy, złożona w postępowaniu o 

zamówienie publiczne, poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy. 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 
Protokół Zdawczo-Odbiorczy 

 

sporządzony w dniu  ....................... w Warszawie 

 

w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr..................z dnia  ......................  

 

Zamawiający:  .....................................................................................  

 

Wykonawca:  ......................................................................................  

 

Przedmiot umowy: ..................................................................................................  

 

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

 

Wykonawca  dostarczył sprzęt komputerow/tonery, a Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń 

stwierdzając, że dostawa została wykonana zgodnie z zawartą umową.
x/

 

 

2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy  
x/

 

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

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

 

3.Wykonawca w terminie ....................................................................................  

   uzupełni i poprawi wykonaną pracę zgodnie z zastrzeżeniami i uwagami 

   wymienionymi w pkt. 2 niniejszego protokółu. 
X/ 

 

 

 

 

 

Ze strony Zamawiającego                                                              Ze strony Wykonawcy  

 

 

 

 

 



 
 


