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UMOWA NA DOSTAWĘ  

SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA 

 

zawarta w dniu ……… 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy Miastem Piotrków 

Trybunalski z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, NIP: 7712798771 reprezentowanym przez: 

……………………………………………… 

zwanym dalej „ Zamawiającym ” a: 

……………………………………………………………………………………., reprezentowaną przez: 

 
…………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego nowy fabrycznie sprzęt 

komputerowy oraz oprogramowanie szczegółowo scharakteryzowany w Załączniku nr 1.  

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 21 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 3 

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

gwarancji określone są  Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

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. 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. 
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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 

godziny od momentu przybycia serwisanta.  

8. W przypadku konieczności dokonania naprawy sprzętu wyposażonego w nośniki informacji poza 

miejscem użytkowania, nośniki te, w szczególności dyski twarde pozostają u Zamawiającego. 

9. Zapisane danymi Zamawiającego nośniki informacji, w szczególności dyski twarde muszą być 

naprawiane jedynie w miejscu użytkowania, a w przypadku konieczności wymiany nośników lub 

wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, nośniki te nie podlegają zwrotowi do Sprzedawcy 

(Sprzedawcy może być zwrócona jedynie elektronika dysku). Ponadto, jeżeli zostanie dostarczony 

sprzęt zastępczy na czas naprawy sprzętu Zamawiającego, nośniki informacji ze sprzętu 

zastępczego, po wykonaniu naprawy urządzenia Zamawiającego, również nie podlegają zwrotowi                 

i pozostają u Zamawiającego. 

§ 4 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony sprzęt kwotę ………… zł brutto (słownie: 

……………………………….. złotych ……). 

§ 5 

Przekazanie sprzętu przez Wykonawcę należy potwierdzić protokolarnie.  

 

§ 6 

1. Zamawiający będzie regulował należność wobec Wykonawcy po protokolarnym przekazaniu 

przedmiotu umowy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

2. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku 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 

określonego w § 4 za przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia, 

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

umownego określonego w § 4 za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, 

2. Należne kary mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

 

§ 8 

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. 

 

§ 9 

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, 
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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. 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

              

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                 WYKONAWCA :                                              

  


