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WZÓR UMOWY
Nr DZP-362-104/2020
W Warszawie, w dniu
pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, zwanym dalej Kupującym reprezentowanym przez:

oraz

będącym płatnikiem VAT, posiadający nr
NIP:

REGON:

działającym na podstawie

który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanym dalej Sprzedawcą, reprezentowanym przez:
w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego nr DZP-361-104/2020 na: „Dostawę systemu bezprzewodowego
dostępu do sieci WiFi do budynków Uniwersytetu Warszawskiego”

prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa następującej
treści:
§1
1. Kupujący zamawia, a Sprzedawca zobowiązuje się sukcesywnie sprzedawać, dostarczać i instalować urządzenia

wyspecyfikowane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, zwane dalej sprzętem.
2.

Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać i zainstalować sprzęt po cenach jednostkowych wymienionych w tabeli
formularza cenowego, stanowiącym załącznik nr 3, i zobowiązuje się, że w czasie realizacji niniejszej umowy
ceny jednostkowe nie ulegną zwiększeniu.
§2

1. Łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty brutto:
zł

/100

słownie:
zł

/100

w tym kwota netto:
zł

/100
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słownie:
zł

/100

oraz należny podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dacie powstania
obowiązku podatkowego.
2. Kupujący zastrzega sobie możliwość dokonania zamówienia na kwotę mniejszą niż określona w ust. 1
3. Ilości podane w formularzu cenowym mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla Kupującego. Kupujący
zastrzega możliwość zmiany ilości poszczególnych pozycji wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej
umowy, w tym niewykorzystania całego asortymentu, a Sprzedawcy nie będą przysługiwały roszczenia z tego
tytułu.
4. Kupujący dopuszcza możliwość zmiany sprzętu zaproponowanego w ofercie na sprzęt równoważny lub
o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany sprzęt został w trakcie realizacji niniejszej umowy
wycofany z produkcji. Parametry nowego sprzętu musi zaakceptować Kupujący.
5. Płatności będą się odbywać na podstawie faktur wystawianych przez Sprzedawcę odrębnie dla każdego
zamówienia.
6. Kupujący będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT, po przedstawieniu odpowiednich
potwierdzeń zgodnie z art. 83 ust.1 pkt. 26 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w związku z powyższym należność za fakturę będzie regulowana
w kwocie netto (bez uwzględnienia podatku VAT) z uwzględnieniem metody podzielonej płatności jeśli
transakcja będzie tego wymagała.
7. W przypadku uzyskania przez Kupującego zgody o której mowa w ust. 6, Sprzedawca wystawi fakturę
korygującą podatek VAT do stawki 0% Jeżeli Kupujący w terminie 30 dni od wystawienia faktury VAT nie
przedstawi Sprzedawcy odpowiednich potwierdzeń uprawniających do zastosowania stawki 0% Sprzedawca
ma prawo wezwać Kupującego do wpłaty podatku VAT na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 14 dni
od daty otrzymania takiego wezwania. Dostarczenie odpowiedniego potwierdzenia w terminie płatności
wezwania unieważnia roszczenie Sprzedawcy. W przypadku dostarczenia przez Kupującego odpowiedniego
potwierdzenia po wpłacie podatku VAT na rachunek Sprzedawcy, Sprzedawca jest zobowiązany do dokonania
zwrotu środków na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 21 dni od dnia wystawienia faktury
korygującej.
8. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawca poniesie
koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych, które powstały w stosunku do UW
na skutek błędnego opodatkowania VAT. Powyższe dotyczy zarówno przypadku gdy UW odliczył podatek
VAT, który nie powinien zostać odliczony za względu na jego błędne naliczenie przez dostawcę, jak również
przypadku, w którym UW na skutek błędu dostawcy rozliczył za dostawcę podatek należny.
§3
Umowa obowiązuje 12 miesięcy od dnia podpisania tj. do ……..…… lub do wyczerpania łącznej wartości zamówienia
określonej w §2 ust. 1 niniejszej umowy, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Za okres obowiązywania
umowy rozumie się okres, w którym Kupujący ma możliwość składania zamówień.
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§4
1. Zamówienia sprzętu składane będą za pośrednictwem e-mail na adres Sprzedawcy: …………………………….
2. Wzór zamówienia sprzętu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
3. Wykaz osób uprawnionych do złożenia zamówienia ze strony Kupującego, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej
umowy.
4. Każdorazowo przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę za pośrednictwem e-mail na
adres Kupującego: net@adm.uw.edu.pl.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia i instalacji zamówionego sprzętu w terminie nie dłuższym niż:
….. tygodni, a planowania radiowego i audytu sieci bezprzewodowej w terminie nie dłuższym niż ….. tygodnie
od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego.
6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować sprzęt w miejscu wskazanym przez Kupującego w
zamówieniu, stanowiącym załącznik nr 4. Wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia, w tym koszty
transportu i ubezpieczenia na czas transportu spoczywają na Sprzedawcy.
7. Jeśli termin dostarczenia i instalacji sprzętu jest dla Kupującego dniem wolnym od pracy, dostarczenie zostanie
zrealizowane najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po tym terminie.
8. Kupujący zobowiązuje się do przeprowadzenia odbioru w terminie 7 dni od daty dostarczenia i instalacji. Czas
przeprowadzenia odbioru nie wlicza się do terminu dostarczenia i instalacji określonego w § 4 ust. 5 Umowy.
9. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy.
Protokół odbioru jest podpisywany po zakończeniu wszystkich prac (zarówno dostaw sprzętu oraz instalacji)
w ramach danego zamówienia.
10. W celu potwierdzenia zrealizowania zamówienia, Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania skanu faktury oraz
zaakceptowanego protokołu odbioru za pośrednictwem e-mail na adres Kupującego: net@adm.uw.edu.pl.
§5
1. Kupujący będzie przekazywał należność na rachunek bankowy Sprzedawcy:
w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez
uwag).
2. Sprzedawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru
3. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia umowy
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
4. Sprzedawca potwierdza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy na podstawie, którego Kupujący ma
dokonać płatności jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego.
5. Sprzedawca potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy na wystawionej do niniejszej umowy fakturze lub
innym dokumencie na podstawie, którego Kupujący ma dokonać płatności jest umieszczony i uwidoczniony
przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.
U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm. dalej: Wykaz).
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6. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Kupującego o wykreśleniu jego rachunku
bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje
powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.
7. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Kupujący zastrzega sobie
możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia rachunku bankowego, który
będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów
podatkowych.
8. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w zdaniu powyższym nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji
dla Kupującego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenia odsetek od zaległości lub kar
umownych na rzecz Sprzedawcy.
9. Kupujący przy dokonywaniu płatności może zastosować mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa
w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106).
10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
11. W przypadku zwłoki w płatności stosuje się odsetki w wysokości ustawowej.
12. Sprzedawca bez pisemnej zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz
dokonywać potrąceń.
§6
1.

Dla każdego zamówienia Sprzedawca udziela bezpłatnej gwarancji na okres _____________ miesięcy liczony
od daty protokolarnego odbioru zamówienia.

2.

Sprzedawca zapewni serwis gwarancyjny w miejscu wskazanym przez Kupującego.

3.

Szczegółowe warunki dokonywania napraw gwarancyjnych:
1) naprawa lub dostawa nowego sprzętu nie później niż 3 dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem świąt państwowych, od momentu zgłoszenia awarii;
2) w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego sprzętu potrwa dłużej niż 14 dni lub sprzęt był naprawiany 3 razy
i wystąpi kolejna awaria, Kupującemu każdorazowo przysługuje wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub
inny o co najmniej takich samych parametrach;
3) okres gwarancji dla uszkodzonego sprzętu zostanie automatycznie wydłużony o czas jego naprawy.

4.

Dla każdego zamówienia Sprzedawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy liczony
od daty protokolarnego odbioru zamówienia.
§7

1.

Sprzedawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę:
zł

/100

zł

/100

Słownie

Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie:……………………………………………….
2.

Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej
umowy.
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3.

Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zamówienia.

4.

Za zgodą Kupującego, Sprzedawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o
których mowa w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.

W przypadku wykonania umowy 100% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia jej
wykonania.

6.

W przypadku gdy Sprzedawca nie naprawi szkód spowodowanych prowadzeniem prac instalacyjnych,
Kupujący zastrzega sobie możliwość powierzenia wykonania prac naprawczych innej firmie, a kosztami ich
wykonania obciąży Sprzedawcę.

7.

W przypadku wystąpienia rozbieżności między planowaniem radiowym a rzeczywistymi pomiarami,
Sprzedawca na własny koszt przeprowadzi modernizację instalacji zgodnie ze wszystkimi zapisami specyfikacji
technicznej oraz umowy, doprowadzając do pokrycia wyspecyfikowanego w dokumentacji wykonawczej.
§8

1.

Strony przewidują następujące kary z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2.

Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary:
1) za zwłokę w terminowym realizowaniu zamówienia - w wysokości 2 % wynagrodzenia netto danego
zamówienia za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto
określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki potwierdzony przez przedstawiciela
Kupującego;
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia netto
określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
4) suma kar za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia netto
określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

3.

Kupujący zapłaci Sprzedawcy kary:
1) za nieodebranie złożonego zamówienia - w wysokości w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto danego
zamówienia za każdy dzień zwłoki;
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Kupującego - w wysokości 10% wynagrodzenia netto
określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych;
3) suma kar za zwłokę w odebraniu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto
określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z bieżących należności bez osobnego wezwania do
zapłaty. O ile kary nie zostaną potrącone z bieżących należności Sprzedawcy zostaną zapłacone na podstawie
odrębnego wezwania do zapłaty.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
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§9
1.

Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem
nieważności.

2.

Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia w następujących przypadkach:
1) wszczęto w stosunku do Sprzedawcy postępowanie likwidacyjne;
2) zwłoka w terminowym realizowaniu umowy przekracza 30 dni, licząc od daty podpisania umowy;
3) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy stosownie do postanowień art.
145 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym przypadku Sprzedawca może żądać wyłącznie należności
za wykonaną część niniejszej umowy.
§ 10

1.

Kupujący nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Sprzedawcę prac związanych z rozmieszczeniem
i instalacją. Sprzedawca zgodnie z ofertą części zamówienia obejmujące zakres:
zamierza powierzyć podwykonawcy. Pozostały zakres zamówienia Sprzedawca wykona siłami własnymi. Wykaz
podwykonawców stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowy.

2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Sprzedawca odpowiada za działania
podwykonawców jak za własne.
3. W trakcie realizacji umowy Sprzedawca może zmienić podwykonawców. Jeśli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Sprzedawca powoływał się, na zasadach określonych w
art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Sprzedawca jest
obowiązany wykazać Kupującemu, że proponowany inny podwykonawca lub Sprzedawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Sprzedawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
§ 11
1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków ochronnych,
odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy
realizacji przedmiotu umowy.
2. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie informacje i dokumentacje przekazane przez Kupującego lub w których
posiadanie Sprzedawca wszedł w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, nie mogą być udostępnione
jakiejkolwiek osobie trzeciej, rozpowszechnione ani ujawnione w inny sposób bez uprzedniej zgody Kupującego.
3. Sprzedawca jest uprawniony do przekazywania swojemu personelowi oraz podwykonawcom informacji wyłącznie,
gdy jest to konieczne do wykonania Umowy i odpowiada za zachowanie poufności.
4. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się zniszczyć wszelkie materiały objęte żądaniem uzyskane
w trakcie lub w związku z wykonywaniem Umowy w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu takiego żądania.
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5. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, bez
dodatkowych wezwań, zniszczyć wszystkie materiały, w których posiadanie wszedł w trakcie lub w związku
z wykonywaniem Umowy, które nie zostały zwrócone do Kupującego.
6. Sprzedawca zapewnia poufność każdej informacji i dokumentacji przekazanych przez Kupującego w ramach
Umowy lub w posiadanie których Sprzedawca wszedł w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, za
wyjątkiem informacji:
1) które są publicznie znane;
2) których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, żądania odpowiednich
władz lub organów lub których ujawnienie jest potrzebne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania
cywilnego, karnego, administracyjnego lub innego podobnego.
§ 12
1. Strony oświadczają, że znane są im przepisy prawa regulującego przetwarzanie danych osobowych w szczególności
przepisy 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) - Dz. U. UE L 119
z 04.05.2016 r., zwane dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1000).
2. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron, oraz osób
uczestniczących w wykonaniu umowy, w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne, których
przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj.
zawarcia i wykonania przedmiotowej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
3. Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust. 2 informacje określone w art. 13 i 14 RODO.
4. Jeżeli usługi objęte Umową będą wymagać przekazania innych danych niż określonych w ustępie 2 przez
Wykonawcę, zgodnie z art. 28 RODO, Kupujący, dla celów wykonania umowy przez Sprzedawcę, powierzy na
podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Sprzedawcy przetwarzanie danych
osobowych, w stosunku do których jest administratorem, w celu wykonania zobowiązań wynikających z umowy,
w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.
5. W zakresie nieuregulowanym dotyczącym przetwarzania danych osobowych zastosowanie będą miały przepisy
RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych lub inne przyszłe regulacje odnoszące się do ochrony danych
osobowych.
§ 13
1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2.

Kupujący dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej umowie w przypadku wystąpienia sytuacji
powodujących konieczność:
1) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2) zmiany danych identyfikacyjnych Sprzedawcy (adres siedziby, REGON, NIP, rachunek bankowy);
3) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy;
4) zmiany podwykonawcy;
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5) jeżeli Sprzedawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami
dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu przez Sprzedawcę
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez zaproponowanego
podwykonawcę.
3.

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla siedziby
Kupującego.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§ 14
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) Załącznik nr 1: Wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Sprzedawcy
2) Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna dostarczanego sprzętu
3) Załącznik nr 3: Formularz cenowy
4) Załącznik nr 4: Wzór zamówienia sprzętu
5) Załącznik nr 5: Wykaz osób uprawnionych do składania zamówienia w imieniu Kupującego
6) Załącznik nr 6: Wzór protokołu odbioru
7) Załącznik nr 7: Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
8) Załącznik nr 8: Wykaz podwykonawców
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