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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
 
 

 

PROJEKT UMOWY – CZEŚĆ 2 

 

UMOWA NR ………./MJWPU/………./2019/Z/WZP/WI/D-332-66.2/19 

 

 

zawarta w Warszawie w dniu ……..……… pomiędzy:  

Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie  (03–719 Warszawa) przy ul. Jagiellońskiej 26,                         

NIP 1132453940 (zwanym Nabywcą), w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych, z siedzibą w Warszawie (03–301 Warszawa) przy ul. Jagiellońskiej 74 (zwana dalej „Zamawiającym”), 

reprezentowanym przez Pana Mariusza Frankowskiego – p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych, 

 

a 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Strony zawierają niniejszą umowę (zwaną dalej „Umową) w ramach zamówienia publicznego prowadzonego             

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa oprogramowania umożliwiającego korzystanie z portów 10 GE SFP+ na 

przełącznikach Brocade ICX6610 oraz wkładek optycznych typu 10G SFP+ SR, dla Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych. Szczegółowy zakres dostawy oraz parametry techniczne sprzętu określone 

zostały w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowego, nieuszkodzonego przedmiotu Umowy, na 

koszt własny. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego: Mazowiecka Jednostka 

Wdrażania Programów Unijnych, Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa. 

3. W momencie dostawy Sprzętu Wykonawca dostarczy również Certyfikat Pochodzenia lub inny dokument 

wystawiony przez producenta (zawierający m.in. dane produktu pozwalające na jego identyfikację np. kod 

produktu, numer seryjny itp.) potwierdzający, że dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, oznakowany 

symbolem CE i pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaży – oficjalnego kanału sprzedaży na rynek europejski. 
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§ 2. 

Gwarancja i serwis 

  

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad prawnych                

i fizycznych oraz że jest gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony Sprzęt w okresie ……….* miesięcy (*co najmniej 12 miesięcy; 

zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 7 Umowy, na 

warunkach opisanych w ustępach poniżej i w Załączniku nr 1 do Umowy. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego naprawić Sprzęt i dostarczyć 

go w terminie określonym poniżej, a w przypadku, gdyby naprawa nie była możliwa albo była nieopłacalna 

zobowiązuje się dostarczyć nowy Sprzęt wolny od wad.  

4. Wykonawca powinien wykonać obowiązki, o których mowa w ustępie poprzednim, najpóźniej w terminie 

dwóch dni roboczych licząc od dnia następnego, w którym nastąpiło zgłoszenie, przy czym nie później niż do 

godziny 16:00 danego dnia roboczego. 

5. Żądanie naprawy Sprzętu zgłaszane będzie na następujący  adres mailowy Wykonawcy …………….. lub jego 

numer telefonu ………………………. . 

6. Niezależnie od obowiązków opisanych powyżej, jeżeli w ciągu 30 kolejnych dni kalendarzowych dany Sprzęt 

trzykrotnie będzie miał awarię, Wykonawca wymieni go na nowy w terminie do 2 dni roboczych licząc od 

dnia następnego, w którym nastąpiło zgłoszenie trzeciej awarii Sprzętu.   

7. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielonej przez producenta Sprzętu  

i nie wyłącza uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady. 

 

§ 3. 

Postanowienia w zakresie podwykonawstwa 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom tylko w zakresie wskazanym  

w Ofercie, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. W przypadku naruszenia postanowień zawartych w ustępie pierwszym Zamawiający może odstąpić od 

Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym 

Zamawiający dowiedział się o naruszeniu, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru.  

3. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, 

Wykonawca odpowiada jak za własne. 

 

§ 4. 

Termin realizacji 

 

1. Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć przedmiot Umowy w terminie nie dłuższym niż ……..* dni roboczych 

od dnia zawarcia niniejszej Umowy (*nie więcej niż 7 dni; zgodnie ze złożoną ofertą) nie później jednak niż do 

dnia 27 grudnia 2019 r. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy całego przedmiotu Umowy najpóźniej do dnia  

27 grudnia 2019 r. Umowa wygasa. Wówczas Zamawiający zwróci Wykonawcy dostarczony do tej daty Sprzęt, 

a Wykonawca zwróci Zamawiającemu zapłacone do tej daty wynagrodzenie brutto.  

 

§ 5. 

Cena 

 

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy zostało określone zgodnie ze złożoną ofertą 

Wykonawcy z dnia ………………. stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy na łączną kwotę brutto nie wyższą niż 

…………………… zł (słownie: ………………….…). 
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2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy przy czym Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie wyłącznie za wykonaną część przedmiotu Umowy.  

 

§ 6. 

Sposób porozumiewania się Stron 

 

1. Do współpracy w sprawach związanych w realizacją Umowy upoważnione są następujące osoby: 

1) ze strony Zamawiającego: tel. ………………….. , e-mail: …………………………; 

2) ze strony Wykonawcy: tel. ………………….. , e-mail: …………………………; 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne, za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną, powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy w rozumieniu § 11 Umowy. 

 

§ 7. 

Rozliczenie dostawy 

 

1. Przyjęcie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych 

przedstawicieli obu Stron, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Umowy. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu Umowy jest ……………………… . 

3. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od 

daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania końcowego odbioru przedmiotu zamówienia  

i podpisaniu protokołu odbioru po sprawdzeniu całego dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym                

z Wykonawcą. 

5. Jeżeli Sprzęt nie będzie spełniał wymagań określonych w Umowie lub SOPZ lub będzie wadliwy, Zamawiający 

zaznaczy to w protokole odbioru, co będzie równoznaczne z odmową przyjęcia Sprzętu, a Wykonawca  

w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia następnego dostarczy Zamawiającemu Sprzęt zgodny  

z wymaganiami i wolny od wad. 

 

§ 8. 

 Poufność 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych, 

informacji i wiedzy, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, oraz do dbałości o 

bezpieczeństwo danych, do których będzie miał dostęp, a także gwarantuje zachowanie poufności przez 

osoby, przy pomocy których będzie wykonywać Umowę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, do których uzyska dostęp w trakcie 

realizacji Umowy, do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.  

 

§ 9. 

Wynagrodzenie 

 

1. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT w momencie dostawy Sprzętu, nie później 

jednak niż do dnia 27 grudnia 2019 r. W przypadku gdy Wykonawca nie wystawi i nie doręczy faktury 

najpóźniej do dnia 27 grudnia 2019 r., Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyny leżącej po 

stronie Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 14 dni licząc od 

momentu powstania uprawnienia do odstąpienia.  
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3. Wykonawca oświadcza, że zapłatę za fakturę należy dokonać na konto wskazane na prawidłowo wystawionej 

fakturze.  

4. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu 

do banku. 

5. Fakturę należy wystawić na Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03–719 Warszawa,                         

NIP: 1132453940. Odbiorcą faktury będzie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,                            

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, na adres której należy dostarczyć faktury. 

 

§ 10. 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny określonej  

w § 5 ust. 1 Umowy jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% ceny określonej w § 5 ust. 1 

Umowy, jeżeli Umowa wygaśnie z przyczyny określonej w § 4 ust. 2 Umowy.  

3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% ceny określonej w § 5 ust. 1 Umowy.  

4. W przypadku niedostarczenia całego przedmiotu Umowy w terminie określonym w Umowie,  

a zadeklarowanym w Ofercie, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100 

zł za każdy dzień opóźnienia. 

5. Za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną                        

w  wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia. 

6. Za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną                           

w  wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia. 

7. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ww. kar umownych do 

wysokości całkowitej szkody. 

 

§ 11. 

Zmiany Umowy 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy lub jej załączników, o ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Celem uniknięcia wątpliwości strony zgodnie oświadczają, że wyłączają 

możliwość zmiany niniejszej Umowy lub jej załączników z zastosowaniem elektronicznej formy czynności 

prawnej.  

2. Rozwiązanie Umowy za zgodą obu stron, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania 

formy pisemnej. Zdanie drugie ustępu pierwszego ma odpowiednie zastosowanie. 

3. Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, nie są możliwe, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany                       

w Ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej 

zmiany. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej 

Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli Wykonawca udowodni, że nie jest w 

stanie dostarczyć Sprzętu wymienionego w Ofercie z uwagi na jego niedostępność na rynku, która zaistniała 

dopiero po dacie złożenia Oferty. Warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest spełnianie przez Sprzęt nie 

wymieniony w Ofercie parametrów technicznych opisanych w SOPZ. Nadto zmiana nie może zwiększyć ceny 

za realizację przedmiotu Umowy i nie może prowadzić do wydłużenia terminu dostawy Sprzętu. 

5. Zmiana Umowy wymaga podpisania stosownego aneksu. 
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 § 12. 

Istotna zmiana okoliczności 

 

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 bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest prawo polskie. 
3. Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są: 

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2) Oferta cenowa Wykonawcy z dnia …………………………….; 

3) Wzór protokołu odbioru. 

4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności pieniężnych wynikających z Umowy bez wyraźnej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

 

  

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


