
 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.). 

Umowa zostaje zawarta w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś 

Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2: E – usługi publiczne. 

UMOWA  ………………..  

zawarta w dniu …………… r. 

pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski z siedzibą  

w Piotrkowie Trybunalskim,  przy Pasażu Rudowskiego 10, reprezentowanym przez: 

………………………… – ……………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

a 

…………………………………………………..  

z siedzibą w ………………….., ul. ……………….., zarejestrowaną w 

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

………………………………………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w 

trybie …………………………………. została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 
§ 1 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego 52 sztuki sprzętu 

komputerowego z oprogramowaniem, szczegółowo scharakteryzowanego w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

2. Sprzęt będzie dostarczony w opakowaniach kartonowych. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy, o którym mowa ust. 1 nie jest 

obciążony wadami prawnymi i fizycznymi. 



§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

§ 3 

1. Wykonawca udziela 2 lata gwarancji na komputery przenośne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji świadczyć serwis nieodpłatnie, 

 w miejscu użytkowania sprzętu. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu, jeżeli:  

 wada sprzętu wystąpi już w początkowym okresie eksploatacji i reklamacja zostanie 

zgłoszona Wykonawcy nie później, niż w piątym dniu od daty sprzedaży, 

 w okresie gwarancji Wykonawca dokona 3 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady, 

które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem, 

 Wykonawca stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe, 

4. Wykonawca zapewni sprzęt zamienny o tych samych lub lepszych parametrach,  

co uszkodzony w przypadku konieczności oddania wadliwego do serwisu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kompletnego spisu w formie elektronicznej 

numerów fabrycznych  sprzętu komputerowego dostarczanego przez Wykonawcę.  

6. Powiadomienie Wykonawcy o uszkodzeniu urządzenia będzie dokonywane przez 

Zamawiającego w godzinach roboczych, przy czym: 

a. za godziny robocze uznawane będą godziny od 8.00 do 15.00 w dni robocze tzn. 

we wszystkie dni z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

b. zawiadomienie o awarii urządzenia dokonane po godzinie 15.00 uważa się 

za dokonane w następnym dniu roboczym po dniu, w którym zgłoszenie awarii 

faktycznie nastąpiło. 

7. Zgłoszenie awarii urządzenia  może nastąpić faksem lub pocztą elektroniczną na adresy, 

które zostaną ustalone przez Strony umowy. 

8. Czas reakcji w przypadku awarii max. 72 godziny (przez czas reakcji rozumie się 

przybycie serwisanta na miejsce awarii). Wymagany czas usunięcia usterki (naprawa 

sprzętu lub podstawienie na czas naprawy urządzenia zamiennego spełniającego te 

same parametry co sprzęt uszkodzony, w przypadku konieczności oddania wadliwego 

urządzenia do serwisu) max.48 godzin od momentu przybycia serwisanta.  

§ 4 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony sprzęt kwotę ………………. zł netto ,.......... 

(słownie: ………………………………….), a wraz z doliczonym podatkiem VAT w 

obowiazujacej wysokości kwotę ...........................zł brutto (słownie: 

………………………………….).  

 

 



§ 5 

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości    

 5 %  wynagrodzenia ofertowego tj. .......zł  w formie .............przed podpisaniem umowy. 

2.  Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego  

wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za    

wady  

3.  Pozostałe 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące  

zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone  w ciągu 30 dni po ich  

ostatecznym odbiorze (lub wygaśnie po   upływie  ważności gwarancji  ubezpieczeniowej 

lub bankowej). 

4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15  dni po 

upływie okresu rękojmi za wady  (lub wygaśnie po upływie  ważności gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej). 

5. Ww. kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z  potrąceniami   

z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy lub nakładami 

poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad. Zamawiający  

wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie   z tytułu należytego  wykonania umowy w 

przypadku, gdy Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu  do usunięcia usterek 

gwarancyjnych nie podejmie czynności zmierzających do ich naprawienia. 
 

§ 6 

1. O przygotowaniu sprzętu do wydania, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić 

Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy. 

 

§ 7 

Przekazanie sprzętu przez Wykonawcę należy potwierdzić protokolarnie odpisując protokół 

odbioru zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

specyfikację przekazywanego sprzętu wraz z numerami fabrycznymi w postaci 

papierowej oraz elektronicznej. 

 

§ 8 

1. Zamawiający będzie regulował należności wobec Wykonawcy po protokolarnym 

przekazaniu sprzętu, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 

2. Wykonawca przygotuje faktury po konsultacji z Zamawiającym, zgodnie z protokołem 

odbioru. 

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 



a) za odstąpienie od umowy przez każdą stronę umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu dostawy w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego za przedmiot dostawy za każdy dzień opóźnienia, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

z zastrzezeniem art.145 ustawy-Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 10 

Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile kary 

umowne nie są wyższe od szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

 

§ 11 

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze, że dostarczony sprzęt nie odpowiada umowie 

Zamawiający może: 

a) odmówić odbioru dalszych części dostawy, 

b) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do usunięcia wad. 

 

§ 12 

Rozwiązywanie sporów wynikłych ze stosowania umowy: 

a) wszelkie spory o roszczenia wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez    

właściwe rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego  sądy powszechne, po 

wyczerpaniu  drogi postępowania reklamacyjnego, 

b) postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, polega na 

tym, że w razie powstania sporu związanego z wykonywaniem niniejszej umowy 

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, przedstawiając mu na piśmie swoje żądanie, 

a) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń 

Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty ich zgłoszenia. 

 

 

 



§ 13 

 

W sprawach nie objętych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy- Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy). 

                                  

              

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                 WYKONAWCA :                                              

  

 

 

Załączniki: 

1. Wzór protokołu odbioru jakościowego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do istotnych postanowień umowy 

Protokół odbioru sprzętu 

 

 

 

Data przeprowadzenia odbioru: ………...................................................................................... 

Miejsce przeprowadzenia odbioru: ............................................................................................. 

Osoby uczestniczące: 

Przedstawiciele Zamawiającego: ................................................................................... 

Przedstawiciele Wykonawcy: ................................................................................... 

Nazwa etapu: 

....................................................................................................................................................... 

Opis sposobu odbioru: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Przeprowadzone testy: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Rezultaty przeprowadzonych testów: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Ujawnione wady, błędy i usterki: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Reklamacje zgłoszone przez zamawiającego: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Sposób rozpatrywania wniosków zamawiającego złożonych w toku bieżącego testowania 

wykonywanych elementów: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Wnioski dotyczące sposobu usunięcia ujawnionych wad, błędów i usterek bądź o braku 

zastrzeżeń: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 

 


