
Strona 1 z 4 

 

PO ZMIANACH Załącznik nr 4 
 

PROJEKT UMOWY 
na dostawę sprzętu komputerowego 

 
W dniu ……… w Koszalinie pomiędzy: 
Miejską Energetyką Cieplną Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, 
75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25 A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027924, NIP: 669-
050-14-66, REGON 330091493 i kapitale zakładowym w wysokości 48.677.000 zł, o Zarzą-
dzie w składzie: 

1. Robert Mania – Prezes Zarządu, 
2. Jacek Cybulski – Członek Zarządu, 
3. Adam Wyszomirski – Członek Zarządu, 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
1. …………………….. – ………………………, 
2. …………………….. – ………………………, 

a 
………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, 
została zawarta umowa o następującej treści. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość nie 
przekracza progów unijnych, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie nr 
78/EP/EX/2021/NU/PP na dostawę sprzętu komputerowego dla zadania nr ….. pn. 
……………………………., zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków 
zamówienia oraz ze złożoną ofertą z dnia ……….…………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia nowe i odpowiadające polskim nor-
mom oraz posiadające wymagane atesty.  

 
§ 2 

Warunki realizacji przedmiotu umowy 
1. Koszt transportu przedmiotu umowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz 

jego wyładunku w całości obciąża Wykonawcę. 
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy jedną dostawą, powiadamiając ustanowionego 

przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 8, najpóźniej na jeden dzień robo-
czy przed planowanym terminem dostawy. Przez dni robocze rozumie się dni od ponie-
działku do piątku. 

3. Dostawa odbędzie się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godz. 07:00 do godz. 
15:00 w dni robocze. 

4. Z chwilą wyładunku przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez  Zamawiającego, 
korzyści i ciężary związane z dostarczonym przedmiotem umowy oraz ryzyko przypad-
kowej utraty i zniszczenia przechodzi na Zamawiającego. 

 
§ 3 

Termin realizacji i odbiór przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zrealizuje dostawę przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.12.2021 r. 
2. Dostarczenie przedmiotu umowy będzie stanowiło podstawę do sporządzenia protokołu 

odbioru i wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6. 
3. Wzór protokołu odbioru przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 



Strona 2 z 4 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że przy odbiorze dostawy będzie obecny ustanowiony 
przedstawiciel Wykonawcy, wskazany w § 8. 

5. Przed podpisaniem protokołu odbioru, pracownicy Zamawiającego sprawdzą zgodność 
parametrów dostarczonego przedmiotu umowy z wymaganiami SWZ oraz ofertą. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się, że przy odbiorze dostawy będzie obecny ustanowiony   
przedstawiciel Wykonawcy, wskazany w § 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej 
asysty przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioru za pośrednictwem narzędzi do ko-
munikacji zdalnej. 

5.   Przed podpisaniem protokołu odbioru, pracownicy Zamawiającego sprawdzą zgodność 
parametrów dostarczonego przedmiotu umowy z wymaganiami SWZ oraz ofertą.  
W przypadku odbioru z udziałem zdalnym Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 protokół 
odbioru zostanie podpisany jedynie przez ustanowionego przedstawiciela Zamawiające-
go, wskazanego w § 8. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że dostarczony przedmiot umowy 
posiada wady i/lub nie odpowiada złożonej ofercie i wymaganiom SWZ, Zamawiający 
może odmówić odbioru. 

 
§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 
Zamawiający zobowiązuje się do: 
1. Wskazania miejsca dostawy przedmiotu umowy i wspólnego ustalenia z Wykonawcą 

terminu dostawy. 
2. Odbioru przedmiotu umowy. 
3. Terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami umo-

wy. 
 

§ 5 
Gwarancja i rękojmia za wady 

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy wolny jest od wad fizycznych i spełnia 
wszystkie parametry oraz posiada wszystkie cechy określone w umowie. 

2. Dostarczone urządzenia, objęte będą gwarancją producenta, zgodnie ze specyfikacją 
techniczną stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dowody udzielenia gwarancji wystawio-
ne przez producenta oraz – jeśli zajdzie taka sytuacja – poinformuje pisemne przedsta-
wiciela Zamawiającego, wskazanego w § 8, o konieczności podjęcia przez Zamawiają-
cego dodatkowych czynności niezbędnych do uruchomienia gwarancji. 

 
§ 6 

Cena i warunki płatności 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 

łączna wartość netto: ………… zł, 
łączna wartość podatku VAT (23%): ………… zł, 
łączna wartość brutto: ………… zł  
(słownie: …………………………………………………..…/100) 

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wysta-
wionej przez Wykonawcę, po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru. 

3. Kwota wymieniona w ust. 1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy opi-
sanego w § 1, w tym wszelkie prace nie wyszczególnione w umowie i specyfikacji tech-
nicznej, a które są niezbędne do wykonania całego przedmiotu umowy. 

4. Faktura będzie zawierała osobne pozycje dla każdego dostarczonego rodzaju towaru 
(dotyczy zadania nr 3). 

5. Należność przekazana zostanie przelewem na rachunek Wykonawcy 
…………………………, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiają-
cego. 
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6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 5, znajduje się  
i będzie znajdował się w całym okresie obowiązywania umowy na białej liście podatni-
ków VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej1. 

7. W przypadku nie uregulowania należności za fakturę w określonym terminie, Zamawia-
jący zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odsetek ustawowych za opóźnienie zgod-
nie z obowiązującymi przepisami.  

8. Wykonawca oświadcza, że organem podatkowym właściwym dla Wykonawcy jest 
………………………………………………………………………………………………………. 

9. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonać przelewu wie-
rzytelności wynikającego z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kc). 

10. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 
 

§ 7 
Kary umowne 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań umownych na niżej opisanych zasadach.  

2. Jeżeli podstawą naliczenia kary umownej jest wynagrodzenie Wykonawcy, należy przez 
to rozumieć łączne wynagrodzenie netto określone w § 6 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 
a) karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

b) karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstą-

pienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

c) karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień 
zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego  
w § 3 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  
z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że kara umowna, o której mowa ust. 3 lit. c może być 
dochodzona także w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie oświadczenia 
złożonego przez którąkolwiek ze stron. 

6. Kara umowna, o której mowa w ust. 3 lit. c naliczona przez Zamawiającego nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy kary umowne naliczone przez Zamawiającego przekraczają 20% 
wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.       

8. W przypadku, gdy kary umowne określone w ust. 3 i 4 nie pokryją poniesionej szkody, 
strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
jednakże z ograniczeniem wysokości tego odszkodowania do kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

9. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający będzie mógł potrącać je 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

10. Obciążenie Wykonawcy karą umowną z tytułu niewykonania przedmiotu umowy 
w terminie określonym w § 3 ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
przedmiotu umowy. 

 
§ 8 

Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy 
1. Zamawiającego reprezentuje: ………, tel. ………, e-mail ……… 
2. Wykonawcę reprezentuje: ………, tel. ………, e-mail ……… 

 
1 Dotyczy podatników VAT 
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§ 9 

Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem § 11 ust.1. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie zmiany 

terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana siłą wyższą – rozu-
mianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do 
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu naj-
wyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania 
w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego 
organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym. 
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności będącej podstawą zmiany terminu 
wykonania przedmiotu umowy, termin ten może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie 
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę, przez złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis 
propozycji zmian, uzasadnienie zmian. 

 
§ 10 

Klauzula poufności 
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich In-

formacji uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy. 
2. Przez informacje należy rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne, orga-

nizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, dotyczące Zamawiają-
cego, uzyskane od Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej umowy niezależnie od 
formy przekazania tych informacji i ich źródła zwanych dalej „Informacjami”. 

3. Z zakresu informacji wskazanych w ust. 2 wyłączone są informacje dotyczące wyłącznie 
sposobu osiągnięcia korzyści podatkowej, jeżeli taka korzyść miałaby wystąpić w toku 
realizacji niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji ewentualnego występowania obowiązków 
raportowych powstałych na gruncie przepisów Działu III Rozdziału 11a Informacje 
o schematach podatkowych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (da-
lej: „Ordynacja podatkowa”) w związku z realizacją niniejszej Umowy. W razie wystąpie-
nia wyżej wskazanych obowiązków, Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji oraz 
do poinformowania Zamawiającego o ich realizacji w zakresie i terminach wynikających 
z Działu III Rozdziału 11a Ordynacji podatkowej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać Informacje jedynie w celu realizacji niniej-
szej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpo-
wszechniać jakichkolwiek części Informacji określonych w ust. 1 z wyjątkiem uzasadnio-
nej potrzeby do celów określonych w ust. 3. 

7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu przez Wykonawcę, Zama-
wiający, którego Informacje zostały naruszone, ma prawo żądać od Wykonawcy, który 
dopuścił się takiego naruszenia, odszkodowania w wysokości poniesionych strat i utra-
conych korzyści. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Każda ze stron może zmienić osobę, wskazaną przez siebie w § 8, mocą jednostronne-

go oświadczenia woli bez konieczności wprowadzenia zmian do umowy. Oświadczenie 
w tym zakresie będzie składane drugiej stronie pisemnie. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
Sąd w Koszalinie. 



Strona 5 z 4 

 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie prze-
pisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzempla-
rzu dla każdej ze stron. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
a) wzór protokołu odbioru, 
b) SWZ wraz ze specyfikacją techniczną, 
c) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
d) oświadczenie dotyczące rachunku wirtualnego (jeśli dotyczy). 

 
Zamawiający       Wykonawca 



 

                                                                                                                      Załącznik nr 1 
do umowy nr …… 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

Protokół spisany w Koszalinie w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

w sprawie odbioru …………………………………………………………………….……………… 

Data sporządzenia: ……………… 

Data dostawy: ……………… 

 

Uszczegółowienie: 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

Komisja odbiorowa w składzie: 

Zamawiający      Wykonawca 

1 ...........................................................  1. ............................................................. 

2 ...........................................................  2. ............................................................. 

3 ...........................................................  3. ............................................................. 

ustaliła co następuje: 

a) przekazany przedmiot protokołu spełnia wymogi Zamawiającego; 

b) Zamawiający odmawia przyjęcia przedmiotu protokołu uzasadniając to w sposób 

następujący: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

c) uwagi: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Podpisy: 

Zamawiający      Wykonawca 


