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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 
UMOWA nr …………………...2022  

 
dot. postępowania (znak sprawy): ………………….. -część …..1 

 

 

 
zawarta w Krakowie, w dniu ...................................... pomiędzy: 

Galerią Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” z siedzibą w Krakowie, pl. Szczepański 3a, 31-

011 Kraków adres do korespondencji: Rynek Główny 20, 31-008 Kraków,  wpisaną do rejestru 

instytucji kultury Urzędu Miasta Krakowa nr IV/94 z dnia 01.01.1994 r., NIP: 675-000-44-94, 

zwaną dalej Zamawiającym 1, reprezentowaną przez Zastępcę Dyrektora – Ewę Szafran, na 

podstawie pełnomocnictwa nr UP/BS/37 z dnia 1 marca 2019 r. udzielonego przez Dyrektora 

Marię Annę Potocką 

oraz…………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

§ 1 
Z uwagi na wartość niniejszej umowy, która jest niższa niż 130 000,00 złotych nie znajdują do niej 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a to na 

podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 tejże ustawy ustawą Pzp i wybraniu jako najkorzystniejszej oferty 

Wykonawcy z dnia ……… (stanowiącej załącznik nr 1 do umowy). 

§ 2 

1. Przedmiotem       niniejszej        umowy        jest        dostawa        sprzętu        informatycznego  

zgodnie z  wymaganiami Zamawiającego określonymi w  Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy część ………, który stanowi integralną część umowy. 

2. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jest jej integralną częścią. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko: w terminie  

do  ……..grudnia 2022 r. pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6;  

4. Za datę wykonania dostawy przez Wykonawcę, uznaje się datę odbioru jakościowego  

i ilościowego bez zastrzeżeń przedmiotu dostawy. 

5. Dostarczany przedmiot umowy musi być wolny od wad technicznych i prawnych, 
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dopuszczony do obrotu oraz wysokiej jakości. 

6. Dostarczony sprzęt musi posiadać wymagane prawem certyfikaty, licencje, atesty, 

świadectwa dopuszczenia do użytkowania/deklaracje zgodności lub inną dokumentację 

potwierdzającą, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na rynku polskim. 

7.  Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt spełnia wszystkie wymagania OPZ,  

jest fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny, wolny od jakichkolwiek wad 

fizycznych i prawnych, sprawny technicznie, pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego 

producenta oraz, że nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Przez stwierdzenie 

"fabrycznie nowy" należy rozumieć sprzęt zabezpieczony w pudełku producenta sprzętu. 

Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze Szczegółowym 

Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada niczym nieograniczone prawo do sprzedaży 

Zamawiającemu sprzętu na warunkach wynikających z Umowy oraz, że tenże sprzęt  

i dostarczony w ramach Umowy, nie będą naruszać praw osób trzecich. 

9. Protokół odbioru sprzętu zostanie podpisany przez Zamawiającego po pozytywnie 

zakończonej próbie działania tego sprzętu oraz doręczeniu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

10. Miejsce dostawy: Dworzec Główny Kraków Pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3 ,31-154 Kraków 

oraz Rynek Główny 20, 31-008 Kraków 

§ 3 

11. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale Podwykonawcy/ów 

………………………………    w    następującym    zakresie: ...................................................................... 2 

12. Podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy dalszym 

Podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy. 

13. Za działania i zaniechania  Podwykonawcy  (-ów)  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  jak 

za własne działania i zaniechania. 

§ 3 

1. Wysokość    wynagrodzenia    za    przedmiot umowy   wynosi .......... zł netto (słownie: 

…………..)  ..........  zł brutto (słownie: ………..) . 

2.  Wynagrodzenie,  o  którym   mowa   w   ust.   1,   obejmuje   wszystkie   koszty   związane  

z realizacją zamówienia w tym koszt dostawy, i rozładunku w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, a także wykonywanie obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 21 dni od dnia podpisania  

przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz doręczenia 
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Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………. 

prowadzony przez Bank. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. W sytuacji, gdy wskazany do płatności przez Wykonawcę  numer rachunku bankowego,   

o którym mowa w ust 4 nie znajduje się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych  

jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 

VAT” udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o którym mowa  

w ustawie o podatku od towarów i usług, termin płatności będzie liczony  

od dnia następującego po dniu ujawnienia ww. rachunku bankowego w tym wykazie. 

6. Zamawiający preferuje aby faktury były przekazywane w postaci elektronicznej  

na adres e-mail: faktury@bunkier.art.pl albo przez Platformę Elektronicznego Fakturowania, 

numer PEPPOL: ……………...  

7. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur ustrukturyzowanych pod warunkiem ich 

przekazania Zamawiającemu w sposób określony w ust. 6 lub pocztą tradycyjną na adres 

Zamawiającego. 

§ 4 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą: 

a) wykaz dostarczonego sprzętu z wyszczególnieniem wszystkich komponentów 

wchodzących w skład urządzeń wraz z numerami seryjnymi (jeśli zostały nadane przez 

producenta); 

b) dokumentację użytkową obsługi opisującą podstawowe funkcje sprzętu w języku 

polskim, instrukcje konserwacji urządzeń itp. oraz pełną instrukcje obsługi w języku 

polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji w wersji cyfrowej (np.CD, online). 

c) szczegółowe     pisemne     informacje     dotyczące      trybu      zgłoszenia      awarii oraz  

wykaz  punktów  serwisowych   (adresy,   numery   telefonów   i   faksów)  w 

okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie, Wykonawca 

niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego; 

d) karty gwarancyjne, zgodnie z § 5; 

e) oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków 

gwarancyjnych przez producenta lub firmę serwisującą, przejmie na siebie wszelkie 

zobowiązania związane z serwisem. 

 

 

§ 5 
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1. Wykonawca      udziela      Zamawiającemu      gwarancji      na      dostarczony      sprzęt,  

na   warunkach   określonych   w   niniejszej   umowie,   dokumentach   gwarancyjnych  na 

okres: …………….. miesięcy 3 

2. Okres, o którym mowa w ust. 1, biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru sprzętu bez zastrzeżeń. 

3. Czynności   w   ramach   gwarancji,   o    której   mowa    w   ust.   1,   świadczone   będą     co 

do zasady w miejscu dostawy. Wszystkie koszty  związane z realizacją gwarancji , w tym 

koszty dojazdu, odbioru  pokrywa Wykonawca. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni: 

a) możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego sprzętu w 

najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego 

oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet  

za pośrednictwem strony www producenta sprzętu po podaniu numeru seryjnego 

sprzętu lub modelu sprzętu; 

b) możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci 

Internet za pośrednictwem strony www producenta urządzenia . 

c) wsparcie techniczne producenta w postaci polskojęzycznej  

linii technicznej producenta sprzętu, dostępnej w czasie obowiązywania gwarancji  

na sprzęt i umożliwiającej po podaniu numeru seryjnego urządzenia: 

• weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego 

oprogramowania   

• czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; 

5. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu: 

a) usterki i wady dostarczonego sprzętu, 

b)  uszkodzenia   dostarczonego   sprzętu    powstałe   w    czasie    poprawnego,    zgodnego z 

instrukcją jego użytkowania. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do należytego wypełnienia obowiązków 

gwaranta, w szczególności do: 

a) naprawy sprzętu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia  awarii 

(usunięcie awarii), przy czym, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć w 15 dniu, sprzęt zastępczy o takich samych parametrach 

i standardach. Niedostarczenie sprzętu zastępczego w 15 dniu będzie oznaczało 

uchybienie terminu naprawy gwarancyjnej / naprawy sprzętu w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia zgłoszenia  awarii (usunięcie awarii); wszelkie koszty z 
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obsługą gwarancji pokrywa Wykonawca; 

b) dostarczenia sprzętu nowego, wolnego od wad, o co najmniej takich samych 

parametrach, funkcjonalności i standardzie, jak sprzęt dostarczony pierwotnie,  

w przypadku, gdy sprzęt dostarczony zgodnie z niniejszą umową mimo dwukrotnej 

naprawy jest nadal wadliwy; dostawa sprzętu wolnego od wad nastąpi w terminie 14 

dni kalendarzowych od wezwania Zamawiającego, w całości na koszt Wykonawcy; 

c) w wypadku wystąpienia tej samej usterki w 25% ilości dostarczonego sprzętu, 

Zamawiający   zastrzega   sobie   możliwość   żądania   wymiany   całej   partii   sprzętu   

na       nowy;       w       takiej        sytuacji        nowy       sprzęt        zostanie        dostarczony 

w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego żądania 

wymiany sprzętu, na  koszt Wykonawcy; 

d) serwis sprzętu realizowany będzie przez producenta lub autoryzowanego partnera 

serwisowego producenta; 

e) serwis realizowany będzie zgodnie  

z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnymi. 

7. Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe działanie sprzętu (awarię) od 8:00 do 16:00 

w dni robocze. Zgłoszenia wad, usterek i zleceń serwisowych będą przesyłane  

za pomocą telefonu,  poczty elektronicznej. Zgłoszenie telefoniczne musi być 

potwierdzone drogą elektroniczną. 

8. Potwierdzeniem wykonania naprawy będzie protokół odbioru jakościowego sporządzony 

i podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Po zakończeniu naprawy sprzętu Wykonawca dostarczy go na własny koszt do miejsca 

dostawy, o którym mowa w § 2 pkt 10. 

10.  Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony również o czas trwania 

naprawy. 

11. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do: 

a) powierzania   sprzętu   osobom    trzecim    celem    jego    instalacji    i    konserwacji  

w miejscu eksploatacji, 

b) przekazywania dostarczonego sprzętu do innych oddziałów Zamawiającego, 

c) przenoszenia dostarczonego sprzętu w przypadku zmiany siedziby Zamawiającego. 

12.  Zamawiającemu przysługują, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, 

uprawnienia z tytułu rękojmi na dostarczony sprzęt na zasadach ogólnych, z 

zastrzeżeniem, że okres rękojmi jest liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru. 

13.  Karty    gwarancyjne    muszą    być    dostarczone    dla     każdego     sprzętu     osobno  lub 

- jeżeli dla zachowania gwarancji konieczna jest rejestracja sprzętu internetowo - 
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użytkownik musi zostać poinformowany o sposobie rejestracji. 

14.  Warunki gwarancji nie mogą zobowiązywać Zamawiającego do przechowywania 

opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć 

opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji,  

a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usługom gwarancyjnym). 

15.  W    przypadku    wystąpienia     przez     osoby     trzecie     przeciwko     Zamawiającemu z 

roszczeniami w związku z dostarczonym sprzętem Wykonawca zobowiązuje się podjąć 

wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego  

od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także 

Zamawiającemu wszelkie szkody poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami tych 

osób trzecich, w tym w szczególności koszty zastępstwa procesowego. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 zamówienia, za 

opóźnienie  w dostawie sprzętu wraz  z dokumentacją, o której mowa w § 4, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia; 

b)  0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 zamówienia, za 

opóźnienie w usunięciu awarii sprzętu, za każdy dzień rozpoczęty opóźnienia; 

c)  0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1, za opóźnienie  

w dostarczeniu sprzętu nowego wolnego od wad wraz z dokumentacją, o której mowa  

w § 4, zgodnie z zasadami gwarancji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

d)  0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1, za opóźnienie   

w dostarczeniu nowego sprzętu w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 6 lit. c),  

wraz z dokumentacją, o której mowa w § 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ; 

e)  0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1, za opóźnienie 

 w dostarczeniu sprzętu zastępczego, zgodnie z zasadami gwarancji,  za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia; 

f)  10% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1, za odstąpienie przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę; 

g) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy przypadek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy inny niż wskazany  

w ust. 1 lit od a) do f), oraz za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania zapisów SWZ dotyczących realizacji umowy; 

h)  1 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1,  

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie sprzętu wraz z dokumentacją, o której 

mowa w § 4, we  wskazanym w poza cenowym kryterium oceny ofert, za które Wykonawca 
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otrzymał dodatkowe punkty,  pomiędzy dniem wskazanym w ofercie jako termin realizacji 

zamówienia, a terminem wskazanym w SWZ. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają kumulacji. Łączna, maksymalna 

wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia 

umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone 

kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

3. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą wystąpienia zdarzenia uprawniającego do 

naliczenia takiej kary, bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty kary i wyznaczania 

terminu na zapłatę.  

4. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekracza wysokość 

naliczonych kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

5. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto 

umowy, określonej w § 3 ust. 1. 

§ 7 

1. Do reprezentowania Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy upoważniony  

jest …………………. –tel. ……………………., email: ……………………………. 

2. Do reprezentowania Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy upoważniony  

jest Pan  .......................... 

§ 8 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy, w przypadkach: 

a) zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innego sprzętu  

w przypadku w razie wstrzymania produkcji, określonego modelu sprzętu, pod 

warunkiem, że Wykonawca dostarczy sprzęt o parametrach technicznych, nie gorszych 

niż te, które zostały wyspecyfikowane w pierwotnej ofercie, oraz pod warunkiem,  

że cena sprzętu o nowych parametrach technicznych nie ulegnie podwyższeniu; 

b) zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innego sprzętu   

w razie pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalających  

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu     umowy       lub      kosztów  eksploatacji  

przedmiotu umowy lub pojawieniem się na rynku sprzętu o lepszych parametrach niż  

wskazane w ofercie, pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej  

nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej; 

c) konieczności zmiany terminu wykonania umowy w razie wystąpienia siły wyższej,  

przez którą strony rozumieją takie zdarzenia lub okoliczność, na które strona  
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nie ma wpływu i nie zostało ono przez nią wywołane oraz przeciw któremu ta strona nie 

mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem Umowy, a którego skoro 

wystąpiło, nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub go przezwyciężyć (np. klęski 

żywiołowe,  strajki,  wojnę,   decyzje   rządowe   uniemożliwiające   wykonanie   umowy  w 

terminie, itp.). Zmiana terminu wykonania umowy ww. przypadku może nastąpić  

na udokumentowany wniosek Wykonawcy o ilość dni występowania siły wyższej; 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych ze względu na zamiany obowiązującego prawa; 

2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 

3. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym, że ostateczna decyzja, 

co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy  Kodeks 

cywilny. 

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

3. Strony dopuszczają możliwość polubownego rozwiązania wszelkich sporów. 

4. Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonaniu umowy w celu należytej  

realizacji zamówienia.  

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową,  których  

nie uda się rozstrzygnąć w sposób określony w ust. 3  Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

właściwego według siedziby Zamawiającego w Krakowie. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze  

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 2 –  opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 – KRS/CEiDG 

 

 
Wykonawca Zamawiający 

 
 
 
 

 
* Niepotrzebne skreślić, w zależności od treści oferty wybranego wykonawcy 


