
Wzór umowy 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY       
 NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO  

I OPROGRAMOWANIA 
 
 zawarta w dniu ................ 2012 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy 
Miastem Piotrków Trybunalski z siedzibą przy Pasażu Rudowskiego 10, NIP: 
7712798771, reprezentowanym przez:  
 
.............................................................................................. 
 
zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” a: 
 
..............................................................................................., reprezentowaną przez:  
 
............................................................................................... 
 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 
 

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający  zamawia  a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć 
nowy fabrycznie sprzęt komputerowy, którego parametry jakościowe i 
techniczne oraz ilość i asortyment określone są w załączniku do niniejszej 
umowy. 

2. Sprzęt będzie dostarczony w opakowaniach kartonowych. 
3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

1) Dostarczony sprzęt komputerowy jest fabrycznie nowy i posiada wszystkie 
wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne. 

2) Przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych. 
 

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w terminie 21 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

2. Zawiadomienie o terminie dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy 
winno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę. 

3. Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku oraz ubezpieczenia 
przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze sprzętem komputerowym: 
- certyfikat CE lub deklarację zgodności producenta ze znakiem CE, 
- licencję na system operacyjny, 
- dokumenty gwarancyjne, 
- inne wymagane prawem dokumenty 



5. Wszystkie dokumenty wymienione w ust.4 zostaną dostarczone 
Zamawiającemu w języku polskim. 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na poniższych zasadach. 

Okresy  trwania gwarancji  określone są w Załączniku Nr 1 do niniejszej 
umowy. 

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

3. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy w terminie 7 dni, 
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 parametrach lub 
lepszych co uszkodzony w przypadku konieczności oddania wadliwego do 
serwisu. 

5. 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 sie 
za dokonane w następnym dniu roboczym po dniu, w którym zgłoszenie 
awarii faktycznie nastąpiło. 

6. Zgłoszenie awarii urządzenia może nastąpić faksem lub pocztą elektroniczną 
na adresy, które zostaną ustalone przez Strony umowy. 

7. Czas reakcji w przypadku awarii max. 4 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 24 godz. od 
momentu przybycia serwisanta. 

8. Wykonawca udziela pełnej gwarancji bez wyłączeń i ograniczeń na 
dostarczony sprzęt, przy czym gwarancja nie będzie ograniczać praw 
Zamawiającego do instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie 
standardowych danych, kont oraz urządzeń przez wykwalifikowanych 
pracowników Zamawiającego. 

9. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę ulega przedłużeniu o pełen 
okres niesprawności dostarczonego sprzętu. 

 
 
 
 
 



§ 4 
 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony sprzęt kwotę ....................... zł 
netto (słownie: ...............................................................) plus należny podatek VAT;  
brutto zł: .............................. (słownie: ..........................................................) 
 

§ 5 
 

Przekazanie sprzętu przez Wykonawcę należy potwierdzić protokolarnie. 
 

§ 6 
 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w terminie 14 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po podpisaniu 
protokołu odbioru sprzętu. 

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

 
§ 7 

 
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 określonego w § 4, 

b) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień 
opóźnienia określonego w § 4, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 
4 za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia. 

 
 

§ 8 
 

W przypadku gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną kwotę 
umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych. 
 

§ 9 
 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez 
właściwe rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sądy powszechne, po 
wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, 
polega na tym, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem 
niniejszej umowy Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, przedstawiając mu 
na piśmie swoje żądanie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń 
Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia. 

 



§ 10 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 

§ 11 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                   WYKONAWCA: 
 
 
 
   
 
 
 


