
 Numer wewnętrzny postępowania: FSM-2022-03-05  

 

Załącznik nr 2 do SWZ 

 
Zamawiający: 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej 
01-612 Warszawa, ul. Mysłowicka 4 

NIP : 526-226-42-92, REGON: 012345095 
 

 

 
UMOWA NR …… 

 
zawarta w dniu ………………… r., pomiędzy:  
 
Fundacją Solidarności Międzynarodowej, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa, Polska , NIP: 
…………………….,  
reprezentowanym przez ………………. – ……………..,  
zwanym dalej Zamawiającym, 
a  
…................................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................., 
reprezentowanym przez:  
….................................................................................................................................................., 
zwanym dalej Wykonawcą,  
 
W wyniku przeprowadzonego, na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., ze zm.), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym pt: „Dostawa telefonów komórkowych typu smartfon (35 sztuk)”, Nr FSM-2022-
03-05, poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz dokonania 
wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w zakresie realizacji części   Zamówienia, Strony 
zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu oraz do przeniesienia na niego 

prawa własności fabrycznie nowego, nieużywanego i nieobciążonego prawami osób trzecich 
sprzętu wraz z licencją, wtedy jest ona wymagana w Opisie przedmiotu zamówienia, (łącznie 
zwanego dalej sprzętem), spełniającego obowiązujące normy bezpieczeństwa oraz 
odpowiadającego parametrom technicznym zawartym w załączniku nr 1 do Specyfikacji 
Warunków Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia oraz w złożonej przez Wykonawcę ofercie – 
Załącznik nr 2 do umowy, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt posiada: 
a) parametry jakościowo-wydajnościowe odpowiadające co najmniej parametrom określonym w 

załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia,  
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt na adres Zamawiającego.  

 



§ 2 
Prawa własności 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż licencje będące przedmiotem niniejszej umowy nie naruszają 
jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich.  
2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do oprogramowania i 
systemu w zakresie w jakim jest to konieczne do udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie 
z programu/systemu w celu przewidzianym postanowieniami umowy i przeznaczeniem 
programu/systemu. W przypadku, gdy Wykonawcy nie przysługują autorskie prawa majątkowe 
Wykonawca oświadcza, iż wszelkie roszczenia osoby, uprawnionej z tytułu praw autorskich 
majątkowych, w związku z udzieleniem licencji Zamawiającemu do oprogramowania/systemu 
zostały zaspokojone i osoba ta nie będzie zgłaszała wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu 
wynagrodzenia za korzystanie z tychże na mocy niniejszej umowy. 
 

§ 3 
Odpowiedzialność za wady 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości, zapewnia serwis gwarancyjny Zamawiającemu na 
dostarczony przedmiot umowy przez okres wskazany w ofercie (załącznik nr 2 do umowy) ………… 
miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego bezusterkową dostawę. 
Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od chwili wydania przedmiotu umowy Zamawiającego i 
podpisania protokołu odbioru przez Strony. 

2. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt posiada wady, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia wady przez 
Zamawiającego.  

3. Bieg okresów gwarancyjnych sprzętu rozpoczyna się z dniem podpisania odbioru protokołu 
jakościowego bez zastrzeżeń.  

4. Czas trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy sprzętu. W takim przypadku 
Wykonawca dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych 
napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji. 

5. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii sprzętu obciążają Wykonawcę. 
6. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie zakreślonym niniejszą umową, 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru jakościowego dostarczy 

Zamawiającemu kompletny wykaz danych teleadresowych umożliwiających zgłaszanie wad 
sprzętu, obejmujący: adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon, faks.  

8. W przypadku przekazania przez Zamawiającego sprzętu podległym mu podmiotom uprawnienia z 
gwarancji przechodzą na te podmioty. 

9. W przypadku, gdy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wyraźny wymóg uzyskania 
gwarancji producenta, wówczas Wykonawca zapewni, aby na poszczególne elementy przedmiotu 
umowy została udzielona gwarancja na okres nie krótszy, niż wynikający ze szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia. W pozostałych przypadkach, jeśli producent nie udzieli gwarancji jakości 
na dany element przedmiotu umowy lub udzieli jej na okres krótszy, niż wynikający ze 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, wówczas uznaje się że Wykonawca udzielił 
gwarancji jakości na ten element przedmiotu umowy na czas określony w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia. 

10. W ramach udzielonej przez siebie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest usunąć 
stwierdzoną wadę elementu przedmiotu umowy, według wyboru Zamawiającego, poprzez jego 
wymianę lub nieodpłatną naprawę w odpowiednim terminie określonym przez Zamawiającego. 

 



§ 4 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania umowy z należytą starannością. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, w dniu dostawy sprzętu, 

certyfikatów jakości, dokumentację techniczną, kartę gwarancyjną (licencję) oraz instrukcję 
eksploatacji i obsługi w języku polskim dla każdego egzemplarza sprzętu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sprzętu informatycznego 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ustalonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

4. W przypadku, gdy w okresie od dokonania wyboru oferty Wykonawcy do dnia dokonania dostawy 
sprzętu, produkcja jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania zostanie zakończona lub produkt 
ten zostanie wycofany z rynku, Wykonawca jest zobowiązany, po uzyskaniu uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej, dostarczyć jego zamiennik 
posiadający parametry wydajnościowo-jakościowe nie gorsze niż produkt zastępowany. 

 
 

§ 5 
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać niniejszą umowę w terminie …………1 dni od daty 

podpisania umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 
Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem o planowym terminie dostawy.  

2. Strony zgodnie ustalają, że za dzień wykonania umowy poczytywać będą datę podpisania 
protokołu odbioru jakościowego. 

3. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, dokona on odbioru ilościowego 
sprzętu. W przypadku, gdyby ilość dostarczonego sprzętu była niezgodna ze złożoną ofertą oraz 
zestawieniem zawartym w załączniku nr 1 do SWZ Zamawiający może odmówić jego odbioru i 
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczanie kompletnego sprzętu. W takim 
przypadku procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

4. W terminie 5 dni roboczych od daty dokonania odbioru ilościowego Zamawiający dokona odbioru 
jakościowego. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt posiada wady fizyczne lub prawne 
albo jest w inny sposób niezgodny z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SWZ, Zamawiający 
odmówi jakościowego odbioru części lub całości przedmiotu umowy, wskazując przyczyny 
odmowy i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie kompletnego i wolnego od 
wad sprzętu. W takim przypadku procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

5. Z czynności odbioru strony zobowiązane są każdorazowo sporządzić protokół. 
6. Prawo własności dostarczonego sprzętu oraz licencji do zainstalowanego oprogramowania 

przechodzi na Zamawiającego z dniem podpisania przez niego protokołu odbioru jakościowego bez 
zastrzeżeń.  

 
§ 6 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu zamówienia formę wynagrodzenia ryczałtowego na 
łączną kwotę brutto: ………….……..zł. (słownie brutto: ………… ) w tym podatek od towarów i usług.  
2. Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę 
po dokonaniu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń. 
3. Zapłata należności nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury, przelewem, na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym: wartość licencji, oprogramowania, opakowania, dostawy, ubezpieczenia na czas 
jego transportu oraz wszelkie zobowiązania publicznoprawne i nie ulegnie zwiększeniu w okresie 
jej obowiązywania. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu. 

 
1 zgodnie z ofertą Wykonawcy 



 
§ 7 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania 
umowy przez osoby wykonujące ją w jego imieniu.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową  w przypadku:  
1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, 
2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego 

w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 
3) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze sprzętu lub w okresie gwarancji – w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych w przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody będącej następstwem zdarzeń 
opisanych w ust. 2 przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej. 

 
§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili podpisania Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach, o których mowa w ust.1. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
zapłaty z tytułu zrealizowanej części Umowy.  
3. Strony ustalają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tym, że:  
1) nastąpi rozwiązanie lub otwarcie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
2) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy,  
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
4. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga Strona narusza w 
rażący sposób postanowienia Umowy.  
5. Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w szczególności opóźnienie się Wykonawcy w realizacji 
istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i nie wywiązanie się z nich w ciągu 7 dni od 
daty otrzymania żądania ich wypełnienia.  
6. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy Strona, 
której przysługuje prawo odstąpienia (za wyjątkiem przypadków o których mowa w ust. 1-2, oraz 
ust. 3 pkt 1) – 3)), powinna wezwać w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, do zaniechania 
przez drugą Stronę rażących naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków tych 
naruszeń. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Stronie przysługuje prawo złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 
winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.  
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia wykonanej pracy i 
sprzętu.  
8. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w części 
dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań, chyba, że spełniona część świadczenia nie będzie 
miała dla Strony odstępującej od Umowy znaczenia lub wartości ze względu na brak możliwości 
osiągnięcia celu określonego w Umowie.  



 
§ 9 

1. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane: 
1) Zamawiającemu na adres: ……………………………………. 
2) Wykonawcy na adres: ……………… 

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu. Powiadomienie 
winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za 
pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
przy pomocy operatora. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez Stronę, do 
której jest adresowane. Zaniechanie tego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres 
określony w ust. 1 uznaje się za doręczone. 

 
§10 

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności, z 
zastrzeżeniem odpowiednich postanowień ustawy Pzp.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w wypadku:  
a) zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy;  
b) zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia - w przypadku 
zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
c) zmiany terminu realizacji umowy ze względu na przyczyny będące konsekwencją zaistnienia 
zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” (tj. zdarzenia nagłe powstałe niezależnie od Stron 
Umowy, które są poza kontrolą Stron Umowy, na których czas trwania Strony nic mają 
jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek z 
zobowiązań wynikających z Umowy) 
 

3. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron w formie 
pisemnej lub elektronicznej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takich zmian.   
4. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie 

Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.  
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 544 ustawy Pzp: zmiana danych związanych z obsługą 

administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany nr rachunku bankowego, zmiany danych 
teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.   

 
§11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy - Kodeks 
cywilny i ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia uprawnionym do rozstrzygnięcia sporu 
będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Cesja wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy na inne 
podmioty może być dokonana wyłącznie za, uprzednią zgodą Zamawiającego, w formie pisemnej 
lub elektronicznej. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - w dwóch dla Zamawiającego i 
jednym dla Wykonawcy. 
5. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:  

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
2) Oferta Wykonawcy  



 


