
PROJEKT UMOWY 

- 1 - 

U M O W A Nr ............................... 

 

zawarta w dniu …… ………… 2007 roku w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy Gminą 

Piotrków Trybunalski z siedzibą przy ulicy PasaŜ Rudowskiego 10 reprezentowana przez: 

  …………………………….  

zwanym dalej „  Zamawiaj ącym ” a: 

……………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………….  

2. ………………………………  

działającym na podstawie:  

………………………………………………….., 

zwanym dalej „Wykonawc ą”  

po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego w trybie aukcji elektronicznej na ZAKUP 

SPRZETU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA; zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego sprzęt komputerowy  

z oprogramowaniem szczegółowo scharakteryzowany w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Komputery powinny posiadać deklarację zgodności z normami CE. 

3. Sprzęt będzie dostarczony w opakowaniach kartonowych. 

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczany przedmiot umowy, o którym mowa ust. 1 nie jest 

obciąŜony wadami prawnymi i fizycznymi. 
§ 2 

 

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

 

§ 3 

1. Wykonawca udziela 3 lat gwarancji na komputery i monitory oraz 2 lat gwarancji na dostarczone 

drukarki. 

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

uŜytkowania sprzętu. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu, jeŜeli:  

− wada sprzętu wystąpi juŜ w początkowym okresie eksploatacji i reklamacja zostanie zgłoszona 

Wykonawcy nie później, niŜ w piątym dniu od daty sprzedaŜy, 

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

uniemoŜliwiają uŜywanie go zgodnie z przeznaczeniem, 

− Wykonawca stwierdzi na piśmie, Ŝe usunięcie wady jest niemoŜliwe, 

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 uwaŜa się za dokonane 

w następnym dniu roboczym po dniu, w którym zgłoszenie awarii faktycznie nastąpiło. 

6. Zgłoszenie awarii urządzenia  moŜe nastąpić faksem lub pocztą elektroniczną na adresy, które 

zostaną ustalone przez Strony umowy. 
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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.  

 

§ 4 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony sprzęt kwotę ……………… zł brutto, według cen 

wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 5 

 

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

Urząd Miasta z trzydniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy. 

 

§ 6 

Przekazanie sprzętu przez Wykonawcę naleŜy potwierdzić protokolarnie.  

 

§ 7 

1. Zamawiający będzie regulował naleŜności wobec Wykonawcy po protokolarnym przekazaniu 

kaŜdej partii 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 obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez kaŜdą 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 co 

najmniej 0,1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kaŜdy dzień opóźnienia, 

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

wynagrodzenia umownego za przedmiot dostawy za kaŜdy 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. 

 

§ 9 

Strony zastrzegają moŜliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile kary umowne 

nie są wyŜsze od szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

§ 10 

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

Zamawiający moŜe: 

a) odmówić odbioru dalszych części dostawy, 

b) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do usunięcia wad. 
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§ 11 

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,  

Ŝe w razie powstania sporu związanego z wykonywaniem niniejszej umowy Zamawiający 

zwróci się do Wykonawcy, przedstawiając mu na piśmie swoje Ŝądanie, 

a) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń 

Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty ich zgłoszenia. 

 

§ 12 

Niedopuszczalne są zmiany niniejszej umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli przy ich 

uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 13 

 

W sprawach nie objętych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 14 

 

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

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy). 

                                  

 

              

ZAMAWIAJ ĄCY :                                                                                 WYKONAWCA :                                              

  


