Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (nr )
UMOWA nr …………..
zawarta w dniu ………………pomiędzy:
Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
z siedzibą w Warszawie (00-124), al. Jana Pawła II 12, NIP: 7010780575, REGON: 368854582,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Wojciecha Kaczmarczyka - Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego
a
…………………………………. z siedzibą …………… zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
…
Zamawiający i Wykonawca będą w dalszej części umowy nazywani również zbiorczo
„Stronami”.
§1
1. Przedmiotem umowy (dalej również jako „Umowa”) jest dostawa artykułów i sprzętu
zgodnie z poniższą tabelą:
Przedmiot
zamówienia
LAPTOP 2 w 1

Nazwa

Kod producenta

Dell Latitude 3390 2in1 i58250U/8GB RAM/256GB
SSD/Win10Pro FHD

Latitude0248N004L3390132in1EMEA

1

Dell XPS 13 9360 i58250U/8GB RAM/256
SSD/Win10Pro FHD

XPS0158V-256SSD M.2

6

LAPTOP 15,6"
cala

Dell Latitude 5590 i58250U/8GB RAM/256
SSD/Win10Pro FHD

Latitude0253S062L559015PL

2

LAPTOP 15,6"
cala

Dell Vostro 5581 i58265U/8GB RAM/240
SSD/Win10Pro FHD

Vostro0927-240SSD

1

LAPTOP 13,3"
cala

Liczba

1

LAPTOP 15,6"
cala

Dell XPS 15 7590 i79750H/16GB/512/Win10Pro
GTX1650

XPS0177X

1

LAPTOP 15,6"
cala

ASUS Zenbook UX533FD
i7-8565U 8GB 256GB SSD
GF-GTX1050 Max-Q
Win10Pro

UX533FD-A8067T

2

MONITOR 23,8"
cala

Monitor BenQ GW2480
czarny 23,8" cala

9H.LGDLA.TBE

7

MONITOR 23,8"
cala

Monitor Dell P2417H 23,8"
cala

210-AJEX Commercial P
series

3

GŁOŚNIK
PRZENOŚNY

Głośnik przenośny Bang &
Olufsen BEOPLAY A1
Czarny

A1BLK

1

PROJEKTOR
PRZENOŚNY

Projektor Optoma ML750e
DLP WXGA 700 ANSI

95.8UA02GC1E

1

Walizka na
laptopa

Walizka na laptopa, pilotka,
z poliwęglanu Titan Xenon
(Pilotka TITAN 809601-01
Czarna)

809601-01

1

DRUKARKA
MOBILNA

Urządzenie wielofunkcyjne
HP Officejet 252 (N4L16C)

N4L16C

2

2. Wykonawca dostarczy sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wprowadzony do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie w oryginalnych
nienaruszonych opakowaniach. Całość dostawy będzie posiadała wymagane deklaracje CE
lub deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostępne on-line na
stronie producenta lub Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu Umowy własnym transportem
bezpośrednio do siedziby Zamawiającego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera Oferta Wykonawcy z dn. ……………. r.,
stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy, dalej jako „Oferta Wykonawcy”.
§2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy, po uprzednim ustaleniu
konkretnego terminu dostawy z osobą wyznaczoną do współpracy ze strony Zamawiającego,
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jednak nie później niż w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w godz.
od 08:00 do 15:00.
§3
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości …………. zł netto + VAT w obowiązującej stawce, co daje kwotę ……. zł
brutto.
2. Umowa zawarta została na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo
zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
3. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiającego na wskazany na fakturze
rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3 jest protokół odbioru, którego
wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, dalej jako „protokół odbioru”, podpisany przez
Zamawiającego. Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury wyłącznie za te
elementy przedmiotu Umowy, których odbiór zostanie potwierdzony w protokole odbioru,
jako niebudzących zastrzeżeń, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 8 Umowy.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć odsetki za
opóźnienie w transakcjach handlowych.
7. Cesja wierzytelności wynikająca z realizacji niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego.
§4
1. Miejsce dostarczenia przedmiotu Umowy: Narodowy Instytut Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa.
2. Za dzień dostarczenia uznaje się dzień potwierdzenia przez Zamawiającego w protokole
odbioru zamawianych artykułów, o których mowa w § 1 ust. 1 bez uwag i zastrzeżeń.
3. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy, pod adres
określony w ust. 1, we wskazane przez Zamawiającego miejsce rozładunku.
4. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia przedmiotu Umowy na czas
przewozu, aby wydać go Zamawiającemu w należytym stanie. Odpowiedzialność za
ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.
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5. Po podpisaniu Umowy nadzór nad jej realizacją sprawuje:
1) ze strony Zamawiającego:
2) ze strony Wykonawcy: …
Ww. osoby są również upoważnione do wskazania miejsca rozładunku, odbioru przedmiotu
Umowy i podpisania protokołu odbioru.
6. Zmiana osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją Umowy odbywać się będzie
poprzez pisemne zgłoszenie (w tym także w formie elektronicznej). Zmiana nie wymaga
formy aneksu.
7. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi po zakończeniu dostawy, na podstawie podpisanego
przez Zamawiającego protokołu odbioru.
8. Zamawiający potwierdza w protokole odbioru odbiór wyłącznie tych elementów
przedmiotu Umowy, które nie budzą zastrzeżeń. W przypadku gdy któryś z elementów
składających się na przedmiot Umowy budzi zastrzeżenia, Zamawiający zamieszcza w
protokole odbioru informację o odmowie jego odbioru wraz z uzasadnieniem. Element taki
zostanie odebrany w momencie, w którym Wykonawca dostarczy go w stanie nie budzącym
zastrzeżeń.
§5
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia są fabrycznie nowe, wysokiej jakości
i funkcjonalności, zgodne z wymaganiami opisanymi w Ofercie Wykonawcy. Wykonawca
zapewnia ponadto, że jest autoryzowanym dostawcą urządzeń stanowiących przedmiot
Umowy i że na dostarczone urządzenia Zamawiającemu będzie przysługiwała gwarancja
udzielana standardowo przez ich producenta.
2. Wykonawca udziela rękojmi na sprzedany towar, na warunkach określonych w Kodeksie
cywilnym.
§6
1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej za niedotrzymanie terminu
realizacji Umowy, określonego zgodnie z § 2, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego
brutto należnego za artykuły zgodnie z Załącznikiem nr 1, które zostaną dostarczone z
opóźnieniem , za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
szczególności w przypadkach, o których mowa w § 7, Zamawiający jest uprawniony do
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naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1.
3. Kary umowne określone w niniejszej umowie kumulują się, tzn. naliczenie kary umownej
w związku z odstąpieniem od umowy nie pozbawia Zamawiającego roszczenia o zapłatę
kar umownych naliczonych za opóźnienie lub prawa do naliczenia tych kar.
4. Jeżeli kary umowne nie pokryją rzeczywistej szkody Zamawiającego, to przysługuje mu
prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
5. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania lub poprzez
potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia.
§7
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu na
wykonanie umowy przez Wykonawcę, gdy:
1) opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy przekracza 10 dni,
2) Wykonawca dostarczył urządzenia z wadami lub niezgodne z Umową oraz pomimo
zobowiązania do uzupełnienia dostawy do poziomu zgodnego z Umową, Wykonawca
w ciągu 10 dni od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego nie dostarczył przedmiotu
Umowy.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca
mimo otrzymania pisemnego wezwania i wyznaczenia przez Zamawiającego terminu do
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy dalej nienależycie wykonuje zobowiązania
wynikające z Umowy.
3. Zamawiający ma prawo również odstąpić od Umowy w przypadku gdy okaże się, że
dostarczone urządzenia nie są objęte gwarancją producenta.
4. Odstąpienie od Umowy wymaga pisemnego oświadczenia z podaniem uzasadnienia pod
rygorem nieważności.
§8
1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi
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bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy.
§9

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych

w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezależnie od formy

przekazania tych informacji oraz ich źródła, w szczególności informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Zamawiającego.
2. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Wykonawca
zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej
wątpliwości.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych, powyższych informacji
jedynie w celu wykonania przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom
Wykonawcy, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, w którym
wykonują przedmiot Umowy.
5. Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania wobec informacji powszechnie znanych
lub opublikowanych oraz w przypadku żądania ich ujawnienia przez uprawniony organ.
§ 10
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności, o ile w
Umowie nie postanowiono inaczej.
2. W przypadku gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która
ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu Umowy, strony uzgadniają
treść zmian Umowy i sporządzają odpowiedni aneks.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku, przez stronę
inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian wraz z uzasadnieniem.
§ 11
1. Sprawy nieuregulowane Umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego oraz innych
właściwych dla realizacji przedmiotu Umowy obowiązujących aktów prawnych.
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2. Wykonawca oświadcza, że wiadome mu jest, iż treść niniejszej Umowy jest informacją
publiczną, która podlega udostępnieniu na warunkach określonych w ustawie z dnia 6
września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej, (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1330), na
co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.
3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej
prowadzonej działalności, zmianie nazwy firmy oraz zmianie siedziby firmy.
4. Wszelkie zmiany postanowień Umowy, a także jej rozwiązanie za zgodą obu stron,
wypowiedzenie albo odstąpienie od niej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji niniejszej Umowy, sądem
miejscowo właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomocą których wykonuje
przedmiot Umowy, jak za własne.
7. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy, w szczególności zobowiązań finansowych, na rzecz osoby trzeciej.
8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.
9. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
10. Wykaz załączników do Umowy:
1) Załącznik nr 1 do Umowy: Oferta Wykonawcy
2) Załącznik nr 2 do Umowy: Protokół odbioru

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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