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Załącznik nr 11 do SWZ 

WZÓR UMOWY 

dla Części 2 
 

 

dnia .................................r. pomiędzy: 

Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego z siedzibą 

w Warszawie ul. Koszykowa 26/28, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury dla których organizatorem 

jest Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/7/99, NIP 526-12-87-150, REGON  

000278681, 

reprezentowaną przez: 

………………………………….…………………………………….. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez : 

…………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie: „Stronami” a każda odrębnie: „Stroną”. 

 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. nr 2019 poz. 2019 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści, dalej 
„Umowa”: 
 

Przedmiot i realizacja Umowy 
§1. 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa urządzeń audiowizualnych z niezbędnym wyposażeniem wraz                    

z usługą wdrożenia (dalej Przedmiot Umowy). 
 

2. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi dostawa następującego sprzętu: 
1) Mikser audio z wyposażeniem – 1 szt.  

2) Ekspandery systemu audio z wyposażeniem – 3 szt.  
3) Projektory short-throw (krótkoogniskowe) z wyposażeniem – 2 szt.  
4) Monitory wielkoformatowe 80”-90” – 2 szt. 

5) Kioski Digital Signage – 2 szt.  
6) Playery Digital Signage – 4 szt.  
7) Skrzynia Rack na kołach z wyposażeniem – 1 szt.  
8) Zestawy mikrofonowe – 2 szt.  
9) Komputer przenośny – 1 szt.   
10) Dodatkowe wyposażenie:  

a) 2 stoliki umożliwiające przesuwanie projektorów,  

b) 2 stojaki wolnostojące umożliwiające przesuwanie monitorów wielkoformatowych na kółkach, 

spełniające parametry, 

c) 6 kabli HDMI 2.0 o długości co najmniej 5 m. 

(dalej „Sprzęt”). 

 
3. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia, instalacji, konfiguracji i pierwszego 

uruchomienia Sprzętu oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i konfiguracji Sprzętu. 

 
4. Wykonawca przeprowadzi szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego bez sporządzania list 

obecności i pozyskiwania innych danych osobowych. Wykonawca sporządzi protokół                                    

z przeprowadzonego szkolenia, zawierający temat szkolenia oraz liczbę osób przeszkolonych. Protokół 
zostanie podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego.  
 

5. Przedmiot Umowy wykonany zostanie zgodnie z postanowieniami Umowy, wymaganiami określonymi      
w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz  z Ofertą Wykonawcy, stanowiącymi odpowiednio załączniki 
nr 1 i nr 2  do Umowy.  
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6. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach zadania pn. „Zakup pierwszego wyposażenia 
informatycznego i audiowizualnego do budynku "Plomby", finansowanego ze środków Województwa 
Mazowieckiego. 
 

7. Termin realizacji przedmiotu Umowy: 8 tygodni od daty zawarcia Umowy.   
 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad,                   

nie obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa lub innych podmiotów 
z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny, spełniający wszystkie obowiązujące normy prawne, 
bezpieczeństwa, przepisów polskich i UE. 

 
9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu do siedziby Zamawiającego na własny koszt,                 

na warunkach określonych w niniejszej Umowie, w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą 

Umową oraz Ofertą Wykonawcy. 
 

10. Dostarczany Sprzęt ma być opakowany w taki sposób, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub 
pogorszenia jakości w trakcie transportu. 

 

11. Wykonawca odpowiada za prawidłowe działanie Sprzętu i przyjmuje wszelką odpowiedzialność                      
za konsekwencje błędnego wykonania zamówienia. 

 

12. Rozładunek Sprzętu oraz wniesienie na miejsce wskazane przez Zamawiającego, montaż, uruchomienie 
i przetestowanie leży po stronie Wykonawcy przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 

 

13. Do bieżącej współpracy w zakresie realizacji Umowy upoważniony jest:  
1) ze strony Zamawiającego : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy : ……………………………………….…………………………………………………………………..………… 

 
14. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób, o których mowa powyżej. Zmiana osób, wymaga 

wzajemnego pisemnego powiadomienia, bez konieczności zmiany postanowień niniejszej Umowy. 
 

Wynagrodzenie  
§ 2. 

1. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy wynosi zgodnie z Ofertą Wykonawcy ………………………… zł 

netto + podatek VAT ……… % co daje kwotę brutto ……………………………zł. 
 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 wypłacone zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT, w ciągu 30 dni od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego przelewem,                                  

na konto podane na fakturze. Podstawą wystawienia faktury jest Protokół dostawy i odbioru końcowego 
podpisany przez Strony bez zastrzeżeń, stanowiący załącznik nr 3do niniejszej Umowy. 

 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 
tj. całkowitym obejmującym prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy i nie będzie 
podlegać jakiemukolwiek zwiększeniu. 
 

4. Określone w ust. 1 wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu Umowy obejmuje wszystkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należnej i zgodnej z niniejszą Umową realizacji dostawy. 

 
5. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą. 
 
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji długów Zamawiającego, wynikających 

z realizacji niniejszej Umowy, na rzecz innych podmiotów. 
 

Gwarancja  

§ 3. 

1. Wykonawca przedłuża Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na dostarczony Sprzęt, 

o czas ……………. Miesięcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
 

2. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym, przy czym okres rękojmi jest równy przedłużonemu okresowi gwarancji. 

 
3. Termin gwarancji liczy się od następnego dnia po odbiorze Sprzętu, potwierdzonym Protokołem dostawy 

i odbioru końcowego bez zastrzeżeń.  

 
4. Dla komputera przenośnego Wykonawca gwarantuje świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie 

gwarancji na warunkach zgodnych z ofertą: 
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1) gwarancja świadczona w miejscu użytkowania sprzętu; 
2) reakcja serwisu następnego dnia roboczego; 
3) w przypadku awarii dysków twardych, dyski pozostają u Zamawiającego, 
 

5. W terminie udzielonej gwarancji, Wykonawca zapewni dla pozostałego Sprzętu świadczenie usług,                  

w zakres których wchodzić będzie wykonywanie dodatkowych świadczeń przewidzianych do wykonania 

w instrukcji obsługi, dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie pochodzącym od producenta 

sprzętu. 

 

6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z usunięciem usterki/awarii, a w przypadku braku 

możliwości dokonania naprawy w ustalonym terminie, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

zastępczego przedmiotu umowy na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż naprawiany;  

7. W przypadku trzykrotnej naprawy Sprzętu wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany tego Sprzętu na nowy, na własny koszt, w terminie 14 dni roboczych                 
od powzięcia wiadomości o okoliczności skutkującej wymianą tego Sprzętu na nowy. 
 

8. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia naprawionego Sprzętu lub wymienionego na 
nowy. 

 
9. W przypadku niewykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający 

będzie uprawniony, do naprawy Sprzętu lub jego wymiany na wolny od wad, obciążając pełnymi 
kosztami Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę, z jednoczesnym zachowaniem uprawnień do kar 
umownych od Wykonawcy.  

 

10. W przypadku stwierdzonych zastrzeżeń, co do jakości dostarczonego Sprzętu lub dostarczenia przez 
Wykonawcę Sprzętu niezgodnie z zawarta Umową, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania 
realizacji rozliczenia faktury, do czasu dostarczenia przez Wykonawcę pełnowartościowego towaru.                   
W tym przypadku gwarancja na wymieniony Sprzęt biegnie na nowo od chwili jego protokolarnego 
odbioru. 

 
11. Każda usterka/awaria zgłaszana będzie Wykonawcy w godz. 9:00 – 16:00 na adres e-mail: 

……………..………………….….nr lub nr faksu: …………………………….……………….. od poniedziałku do piątku                       
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 
Zmiany Umowy 

§ 4. 
1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian treści zawartej Umowy w przypadkach wynikających                       

z przepisu art. 455 ustawy Pzp w przypadkach tam określonych, jak również w przypadkach i zakresie 

wskazanych w ust. 2. 
 
2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian Umowy: 

1) zmiany sposobu wykonania Umowy lub zakresu Umowy w przypadku: 
a) zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku 

Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra  

- w takim wypadku Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany 
zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa; 

b) uzasadnionych przyczyn technicznych niezależnych od stron Umowy; 
c) w przypadku ujawnienia potrzeby zmiany właściwości czy parametrów technicznych urządzeń 

wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, jeśli zmiany te wynikają z postępu technicznego lub 
technologicznego lub modernizacji tych urządzeń przez producenta lub konieczności 
dostosowania Przedmiotu Umowy do aktualnych potrzeb Zamawiającego, przy czym 

wprowadzane zmiany nie mogą prowadzić do pogorszenia stanu technicznego lub zmniejszenia 
wartości użytkowej urządzeń opisanych w ofercie Wykonawcy i muszą być korzystne dla 
Zamawiającego; 

d) konieczności zmiany zakresu Umowy, wynikającej z powstałej po zawarciu Umowy sytuacji 

braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy, zgodnie z pierwotnie 
określonymi warunkami, powstałej po zawarciu Umowy, przy czym zmniejszenie zakresu nie 
nastąpi o więcej niż 35% 

2) zmiany w zakresie terminu wykonania Umowy (terminów pośrednich i końcowego) w przypadku: 
a) zaistnienia siły wyższej; 
b) wynikającej ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeby w zakresie zmiany terminów 

wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy; 
c) konieczności zmiany terminów spowodowanych zmianami, o których mowa w ust.1 i ust.2 pkt 1; 
d) zmiany są następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności                

w sytuacji: 
 wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego; 
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 zmian, które są następstwem działania organów administracji, 
 wystąpią inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonywania Umowy. 
3) Zmiany wynagrodzenia w Umowie mogą nastąpić w przypadku gdy konieczność zmiany 

wynagrodzenia wynika z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 1 lub 2. 
 
2. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
3. Zmiany w zakresie: 

1) osób reprezentujących Strony; 
2) formy prawnej Wykonawcy; 
3) adresowe jednej ze Stron; 
wymagać będą jedynie pisemnego poinformowania Stron. 

 
Odstąpienie od Umowy 

§ 5. 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

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 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o poniższych okolicznościach:  
1) gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązań umownych lub też wykonuje je nienależycie lub 

niezgodnie z Umową,  
2) zawieszenia prowadzonej działalności przez Wykonawcę, 
3) w przypadku niewypłacalności lub zaistnienia stanu zagrożenia niewypłacalnością Wykonawcy, 

4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy lub istotnej części majątku                          
w wyniku jakiegokolwiek postępowania zabezpieczającego lub egzekucyjnego, 

 
3. Oświadczenie o odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
4. W terminie 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół odbioru dostaw przerwanych według stanu na dzień odstąpienia, który wraz ze 
szczegółową inwentaryzacją dostaw (wg. stanu na dzień odstąpienia) będzie stanowił podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za Przedmiot Umowy wykonany do dnia odstąpienia 
według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych.  

 
6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane                

z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  
 

Kary umowne 
§ 6. 

1. Za zwłokę w dostawie, licząc od terminu, o którym mowa w §1 ust.3 niniejszej Umowy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego 
w §2 ust.1 za każdy dzień zwłoki.  
 

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 
ten niniejszym wyraża zgodę. 
 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Wykonawca naruszy w sposób 
istotny postanowienia niniejszej Umowy, nie realizując terminowo swoich obowiązków umownych.  
 

4. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on karę umowną                        

w wysokości 20% brutto wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy.  
 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 7. 
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

i inne, powszechnie obowiązujące dotyczące Przedmiotu Umowy. 
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2. Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z realizacji 
przedmiotu niniejszej Umowy, powstałych między nimi albo między Zamawiającym a podwykonawcami, 
na drodze bezpośrednich negocjacji. Jeśli Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie 
rozstrzygnąć sporu, to każda ze stron może poddać spór rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
 

3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron. 

 
4. Zamawiający  i  Wykonawca  są  administratorami  danych  osobowych  udostępnionych przez drugą 

Stronę Umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy, w rozumieniu        
art. 4 pkt 7 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 (RODO). We wskazanym 

zakresie Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do stosowania przepisów RODO i do wykonywania 
wynikających z nich obowiązków nałożonych na administratorów danych. 
 

5. Integralną część Umowy stanowią załączniki : 
1) Załącznik nr 1: Kserokopia Oferty Wykonawcy, 
2) Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia,  
3) Załącznik nr 3: Protokół odbioru dostawy montażu i pierwszego uruchomienia (wzór). 

 

 

Zamawiający                                                                                                       Wykonawca 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

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

Pieczęć nagłówkowa Biblioteki 

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I 

ODBIORU KOŃCOWEGO 

DOTYCZY UMOWY NR (umowa z wykonawcą)………… z dnia …………………………….. (ze zm. – jeśli dotyczy⃰ ) 

CZĘŚĆ A - DOSTAWA 

W dniu …………. dostarczono do .......................... w ………….. nw. wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem: 

Nazwa wyrobu  
Dostarczona 

ilość 

Wartość brutto 

[zł] 

   

 

CZĘŚĆ B - MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE 

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano 
prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem: 

      Miejsce montażu  Ilość zamontowanych 
urządzeń 

 

 

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia. 

Stwierdzam, że wszystkie ww. urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu. 

Dostarczono wszelką niezbędną dla ww. wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne, w wymaganej 

ilości egzemplarzy. 

CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU 

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania szkolenia personelu. 

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A. 

Nazwa wyrobu Liczba przeszkolonych osób 

  

  

 

CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY 

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy 
w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.  

Zwłoka Dostawcy podlegająca naliczeniu kar umownych wynosi ............. dni. 

DOSTAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY 

 

*  niepotrzebne skreślić 


