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         Załącznik nr 2 do SWZ 

 

UMOWA NR  [▪] 

 

Niniejsza Umowa (dalej jako: „Umowa”) została zawarta w Warszawie w dniu [▪] roku 

pomiędzy: 

 

POLSKIM INSTYTUTEM SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, z siedzibą przy ul. 

Wareckiej 1a, 00-950 Warszawa, utworzonym i działającym na podstawie ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

720), NIP: PL5252167765, REGON: 016274699, reprezentowanym przez: [▪] 

- zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a  

 

[▪] z siedzibą w [▪], przy ul. [▪], [▪]-[▪], spółką zarejestrowaną w Rejestrze 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla [▪] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS [▪], NIP: [▪], REGON: [▪], wysokość kapitału zakładowego [▪] 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną, przez [▪] 

(komparycja Umowy zostanie sformułowana zgodnie z formą organizacyjną Wykonawcy) 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”. 

 

Strony postanawiają, co następuje: 

 

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu nr BO.26.6.2022 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm., dalej jako: PZP ). 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad 80 

(osiemdziesięciu) komputerów przenośnych typu laptop wraz z dodatkowym 

wyposażeniem oraz gwarancją producenta, spełniających kryteria określone w Opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, na warunkach 

wskazanych w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy (dalej: 

przedmiot zamówienia). 

 

§ 2. 

Termin i warunki realizacji przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, tj. komputery przenośne wraz 

z wyposażeniem dodatkowym oraz wszelką niezbędną dokumentacją na własny koszt 

i ryzyko do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Warszawie przy ul. Wareckiej 1a. 
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2. Dostawa nastąpi w uzgodnionym terminie, w dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 

12:00. 

3. Strony ustalają, że całość przedmiotu zamówienia zostanie dostarczona w terminie do ….. 

dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy nie jest obciążony żadnymi prawami osób 

trzecich.  

5. Zamawiający w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia dokona jego protokolarnego 

odbioru.  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w dostarczonym 

przedmiocie zamówienia, w szczególności co do ilości lub jakości, Wykonawca 

zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 do ich usunięcia 

w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.  

7. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w dostawie przedmiotu 

zamówienia, termin wskazany w § 3 ust. 5 rozpoczyna bieg dopiero po dostarczeniu 

ostatniego wolnego od wad elementu przedmiotu zamówienia.  

 

§ 3.  

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu dostawy przedmiotu zamówienia kwotę ……. 

zł (słownie: ……… złote …./100) netto, powiększonej o kwotę podatku od towarów 

i usług (VAT) wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej na dzień wystawienia 

faktury tj. łącznie kwotę ………. zł brutto (słownie: ……………………złote …/100). 

2. Na dzień zawarcia niniejszej Umowy stawka podatku VAT wynosi ……%. 

3. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień 

zapłaty, przyjmuje się dzień obciążenia rachunku  przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej. Faktura 

zostanie wysłana na adres mailowy Zamawiającego: e-faktury@pism.pl. 

5. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego 

protokół odbiorczy całości przedmiotu zamówienia.  

 

§ 4.  

Kary umowne i odstąpienie od Umowy 

1. Z tytułu nieterminowej dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia. 

2. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie zwalnia go z 

obowiązku wykonania Umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 

5. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

gdy opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia będzie dłuższe niż 10 dni 

mailto:e-faktury@pism.pl
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kalendarzowych.  

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, co 

zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.  

7. Niezależnie od postanowień § 2, jeżeli w kolejnym roku budżetowym, następującym po 

roku, w którym zawarto Umowę Zamawiający nie będzie dysponował – z przyczyn od 

niego niezależnych – środkami przeznaczonymi na sfinansowanie zamówienia, Umowa 

ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wyłącznie tę część wynagrodzenia, jaka odpowiada zakresowi 

wykonania zadania do dnia rozwiązania Umowy, w trybie wskazanym w zdaniu 

poprzedzającym.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości 

przewyższającej wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

9. Wszelkie wierzytelności Wykonawcy powstałe w związku z Umową lub w wyniku jej 

realizacji nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione 

przez Wykonawcę na osoby trzecie (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego) ani 

uregulowane w drodze potrącenia (art. 498 Kodeksu cywilnego). 

 

§ 5.  

Nadzór nad realizacją Umowy 

1. Po zawarciu Umowy osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za nadzór nad 

jej realizacją oraz podpisanie protokołu odbiorczego są: …………………………………. 

2. Po zawarciu Umowy osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzór nad jej 

realizacją są: ……………………………………… 

3. Zmiana osób odpowiedzialnych następuje na podstawie pisemnego lub elektronicznego  

zawiadomienia  drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 6.  

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie 

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego obejmującego przedmiot Umowy 

dopuszczalna jest jedynie w następujących przypadkach i zakresie:  

1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację świadczenia; 

2) zmiany przepisów prawa w oparciu o które realizowana będzie Umowa; 

3) wycofania z rynku przedmiotu zamówienia bądź jego części zaoferowanego przez 

Wykonawcę w ofercie, stanowiącej załącznik nr … do Umowy. W takim 

przypadku Wykonawca musi uprawdopodobnić, że zmieniony element przedmiotu 

zamówienia posiada parametry techniczne nie gorsze niż zaoferowany pierwotnie. 

W przypadku zmiany Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu propozycji takiej zmiany, nie później niż na 2 dni przed jej 

planowanym terminem dostawy.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. 
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3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą załatwiane w pierwszej 

kolejności polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.), w 

szczególności przepisy o umowie dostawy i umowie sprzedaży oraz przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron. 

6. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;  

Załącznik nr 2 – Formularz oferty; 

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbiorczego. 

 

__________________________   ____________________________ 

 

     __________________________                                ____________________________ 

      w imieniu Zamawiającego                    w imieniu Wykonawcy  
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORCZY 

Do umowy nr …………………… 

 

sporządzony w …………  dnia …………………….. 2022r., pomiędzy: 

 

POLSKIM INSTYTUTEM SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, z siedzibą przy ul. 

Wareckiej 1a, 00-950 Warszawa, utworzonym i działającym na podstawie ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 720), 

NIP: PL5252167765, REGON: 016274699, zwanym dalej „Zamawiającym”   

 

reprezentowanym przez: ………………………………………………….. 

 

a 

 

[▪] z siedzibą w [▪], przy ul. [▪], [▪]-[▪], spółką zarejestrowaną w Rejestrze 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla [▪] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS [▪], NIP: [▪], REGON: [▪], wysokość kapitału zakładowego [▪] 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną, przez [▪] 

 

………………………………………………………………  

 

1. Zamawiający stwierdza, że przedmiot zamówienia został dostarczony zgodnie/niezgodnie* z 

postanowieniami umowy: 

Zastrzeżenia / stwierdzone nieprawidłowości:  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

data przekazania – odbioru: …………………………… r. 

 

 

 

_______________________________   ____________________________ 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 


