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Projekt umowy 

 

 
UMOWA  BGR/272/   /2013 - projekt 

 

zawarta w dniu ……………………………...r.  w Komprachcicach pomiędzy Gminą Komprachcice, 
46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3,  NIP 991-00-01-136,  REGON   000543858, zwaną w dalszej 
części umowy Zamawiającym i reprezentowaną przez: 
  
Wójta Gminy  Pawła Smolarka  
 
a ………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym  przez :  

1. ………………………………………………… 

NIP ...................................., REGON ..................................... 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego,     
w trybie ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 
poz.984, poz.1047) – w treści umowy zwanej dalej „ustawą” została zawarta umowa o następującej 
treści.    

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego na potrzeby 
Urzędu Gminy w Komprachcicach obejmujący zamówienie określone na podstawie oferty       
z dnia …………… w  ilościach 21 zestawów komputerowych.  

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i wydania Zamawiającemu sprzętu 
komputerowego do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Komprachcice ul. Kolejowa 3 w 
godzinach pracy Urzędu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy 
obowiązującej we wskazanym wyŜej postępowaniu oraz zgodnie z treścią złoŜonej oferty i 
SIWZ.  

3. Koszty załadunku, transportu, rozładunku, ubezpieczenia oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia 
sprzętu obciąŜają Wykonawcę do dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu (zwanym dalej 
protokołem odbioru), o którym mowa w §4 ust.3. 

4. Wydanie sprzętu Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 

5. Zamawiający zabezpieczy otrzymany sprzęt po jego wydaniu. Od chwili wydania sprzętu 
ryzyko utraty dostarczonego sprzętu spoczywa na Zamawiającym.  
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§3 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu w nieprzekraczalnym terminie do dnia             
31 grudnia 2013r. 

 §4 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem na własny koszt i na własne 
ryzyko. 

2. Ze sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę przekazywanych urządzeń oraz 
kartę gwarancyjną dla kaŜdego urządzenia. 

3. Protokół Odbioru, stwierdzający odbiór sprzętu bez wad lub uwag i zastrzeŜeń, stanowi           
o realizacji części lub odpowiednio całości przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru przekaŜe Zamawiającemu dokumentację 
techniczną przedmiotowego sprzętu oraz wszystkie dokumenty umoŜliwiające uŜytkowanie 
dostarczonego oprogramowania (np. licencje). 

§5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu fabrycznie nowego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu posiadającego niŜej wymienione 
certyfikaty: deklaracja zgodności CE, certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001, certyfikat 
ISO9001 dla serwisu, poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany 
według normy ISO 9296 w trybie jałowym nie więcej niŜ 21 dB (potwierdzony stosownym 
oświadczeniem producenta), certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla 
oferowanego modelu komputera. 

3. Sprzęt będzie posiadał wszelkie instrukcje oraz sterowniki niezbędne do właściwego 
funkcjonowania urządzeń. 

§6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczony 
sprzęt na okres ……… miesięcy. 

2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeŜeń. 

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                      
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

4. JeŜeli w trakcie uŜytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego okaŜe się, Ŝe 
jakikolwiek element sprzętu jest uszkodzony z przyczyny tkwiącej juŜ poprzednio w rzeczy 
sprzedanej Wykonawca wymieni go na wolny od wad lub dokona naprawy. 

5. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi maksymalnie 2 dni robocze od momentu 
zgłoszenia Wykonawcy awarii sprzętu. 
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6. Wykonawca zapewni wykonanie nieodpłatnych napraw gwarancyjnych w ciągu 21 dni od 
dnia zgłoszenia awarii. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Wykonawca zobowiązuje się 
wymienić sprzęt na nowy o równorzędnych parametrach (lub lepszych). 

7. Na czas usunięcia awarii trwającej dłuŜej niŜ 10 dni roboczych, Wykonawca zapewni (na 
wniosek Zamawiającego) nieodpłatnie sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. 
Dostawa sprzętu zastępczego odbędzie się na koszt Wykonawcy. 

8. Wykonawca wyraŜa zgodę na zamontowanie lub wymianę komponentów komputerowych 
oraz elementów rozszerzających funkcje komputerów przez słuŜby techniczne Zamawiającego 
w czasie trwania gwarancji bez utraty praw z tego tytułu. 

9. Wykonawca zapewnia, Ŝe ekrany monitorów/matryc dostarczanego sprzętu nie będą posiadały 
uszkodzonych pikseli. 

10. KaŜda naprawa będzie wpisywana do karty gwarancyjnej urządzenia. 

11. W przypadku wymiany sprzętu lub jego poszczególnej części na nowy, okres gwarancji 
udzielonej przez Wykonawcę rozpoczyna bieg od daty wymiany. 

12. Termin gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Zamawiający nie 
mógł korzystać ze sprzętu. 

 §7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie     
w wysokości: ………….. zł netto, (słownie złotych: ………………) plus podatek VAT, tj. 
……………. zł razem brutto ……………. zł (słownie złotych: …………………………… 
………/100) zwane dalej „Wynagrodzeniem”. 

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
w tym koszty opakowania, dostarczenia do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia na czas 
transportu. 

3. NaleŜność za zrealizowaną dostawę uregulowana zostanie przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze VAT w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury, po podpisaniu przez 
strony umowy protokołu odbioru. 

§8 

1. Strony postanawiają, iŜ obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
 
2. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości  

             10% wynagrodzenia ofertowego brutto, z wyjątkiem sytuacji określonej w ust.4. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości  

           10% wynagrodzenia ofertowego brutto, 

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  
        umownego za kaŜdy dzień zwłoki, 
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        4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze bądź w okresie gwarancji  
              w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki, liczony od  
              wyznaczonego terminu na usunięcie wad. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyŜszającego 
wysokość ustalonych kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 
Cywilnym. 
 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 
 
6. Odpowiedzialność stron z tytułu nienaleŜytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają 
zdarzenia siły wyŜszej, których nie moŜna było przewidzieć i którym nie moŜna było zapobiec 

 
7. Zamawiający zastrzega moŜliwość potrącenia kar umownych z naleŜnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

 
 

§9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

3. Strony umowy postanawiają, Ŝe w razie sporów wynikłych z niniejszej umowy lub z nią 
związanych, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

    …………………………..                      ………………………….. 

 
 
 
 

 
 


