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UMOWA  

zawarta w dniu … 2021 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum. Rezydencją Królów i Rzeczypospolitej z siedzibą  
w Warszawie (00-277) przy Placu Zamkowym 4, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury  
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 19/92, NIP 526-000-13-12, REGON: 
000860582, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez …………………………………….. 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą,  
 
 
Umowa jest realizowana zgodnie z budżetem ……………………………………………………………  
Do umowy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej 
ustawy. Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu otwartego przeprowadzonego zgodnie  
z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 
euro (zarządzenie Dyrektora nr 580). 
 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego zestawu hydroforowego, zgodnie  

z parametrami wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy, zwanego dalej urządzeniem.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, 

wydanie sprzętu spoczywa na Wykonawcy, a w szczególności konieczność ubezpieczenia na czas 

transportu. 

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w terminie do dnia 20.12.2021 r. na koszt Wykonawcy. 

 

§ 2 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) powiadomienie Zamawiającego na piśmie lub w inny nie budzący wątpliwości sposób  

o gotowości wydania urządzenia, z wyprzedzeniem nie krótszymi niż 2 dni robocze,  

b) wydanie urządzenia,  

c) udzielenie wszelkich wyjaśnień dotyczących urządzenia  oraz wydanie posiadanych przez siebie 

dokumentów dotyczących urządzenia, w szczególności gwarancji; 

d) załączenie instrukcji dotyczącej sposobu korzystania ze sprzętu, certyfikatów oraz wszelkich 

dokumentów potwierdzających zgodność urządzenia z ofertą. 

 

§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) zapewnienia nadzoru formalnego nad realizacją przedmiotu umowy; 

b) dokonanie odbioru urządzenia, potwierdzającego wykonanie dostawy, w formie pisemnego 

protokołu odbioru,  

c) odebranie od Wykonawcy kompletu dokumentów oraz gwarancji i instrukcji użytkowania 

urządzenia; 

d) terminowa zapłata za urządzenie. 

2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz 

uprawnioną do podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego jest ……………..   
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3. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowym wykonaniem 

przedmiotu umowy oraz uprawnioną do podpisania protokołu odbioru jest ……………..   

 

§ 4 

1. W zamian za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości ……………… brutto (słownie: 

………………………………………………………………….), w tym 23% VAT.  

2. Kwota wskazana w ust. 1 będzie płatna na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokół odbioru. 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela ........... miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, liczone od daty 
podpisania protokołu odbioru przez Strony. 

2. W przypadku wystąpienia awarii w okresie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zobowiązany 
jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji na pisemnie lub drogą 
elektroniczną na adres mailowy ………………………………………………………. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia reakcji serwisowej rozumianej  jako  podjęcie  czynności  
diagnostycznych i zabezpieczających na terenie obiektu zakończonych protokołem, w terminie 12 
godzin od chwili zgłoszenia tj. od poniedziałku do niedzieli w godz. 8-20 z wyłączeniem świąt 
państwowych. 

4. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania. Gwarancja umożliwia 
dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętu i dołączanie dodatkowych urządzeń w instalacji bez 
ingerencji w urządzenie.  

5. Wszystkie przeglądy okresowe w okresie gwarancji wykonuje Wykonawca na swój koszt i ryzyko. 

6. Szczegółowe warunki dokonywanych napraw gwarancyjnych: 

a) dokonywanie napraw sprzętu nie później niż w ciągu 2 dni roboczych tj. od poniedziałku 
do niedzieli w godz. 8-20 z wyłączeniem świąt państwowych, od momentu zgłoszenia 
awarii; 

b) w przypadku, gdy naprawa sprzętu jest dłuższa niż 2 dni robocze lub istnieje konieczność 
oddania urządzenia lub jego części do serwisu, Wykonawca jest zobowiązany do 
podstawienia zapasowego urządzenia o parametrach co najmniej równorzędnych na okres 
naprawy gwarancyjnej, urządzenie zapasowe powinno być dostarczone następnego dnia 
roboczego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie; czas realizacji naprawy od momentu 
zgłoszenia nie może potrwać dłużej niż 14 dni od dnia powiadomienia serwisu; 

c) w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego urządzenia potrwa dłużej niż 14 dni lub 
urządzenie było naprawiane 3 razy i nastąpi kolejna awaria, Zamawiającemu przysługuje 
wymiana urządzenia na nowe, takie samo lub inne o co najmniej takich samych 
parametrach; 

d) okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 

7. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia na okres równy okresowi gwarancji liczony 
od daty protokolarnego odbioru przez strony. 

 

§ 6 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy: 

a) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
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b) zwłoka w terminowym realizowaniu umowy przekracza 10 dni, licząc od daty określonej w § 1 

ust. 3 niniejszej umowy. 

 

§ 7 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a. za zwłokę w terminowym zrealizowaniu dostawy - w wysokości 2 % ceny brutto określonej  

w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

b. za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji - w wysokości 5% ceny brutto 

wartości wadliwego urządzenia za każdy dzień zwłoki potwierdzony przez przedstawiciela 

Zamawiającego; 

c. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% ceny brutto 

określonej w § 2 ust. 3 niniejszej umowy; 

d. za zwłokę w  podjęciu reakcji serwisowej - w wysokości 2 % ceny brutto określonej w § 2 ust. 

3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

1. Wszelkie zmiany umowy, w tym jej rozwiązanie lub odstąpienie od niej wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 9 

Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla 
Zamawiającego. 
 
 
Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

Dokonano wstępnej kontroli na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 869). 

 


