
 Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego 
                                             i multimedialnego” 
 

„ Projekt Umowy” 

Umowa nr ……………………….. 

Zawarta w dniu ………………………………w Obrze pomiędzy  Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym  
64-211 Obra , zwaną dalej w tekście „Zamawiającym” , którą reprezentują: 

1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego  Elżbieta Błaszczyk 

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” 
a …………………………………………………………………………………………………… 
mającym swą siedzibę w …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
1. …………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego  wyboru  oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym została zawarta o następującej treści: 

Przedmiot umowy. 
§ 1 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i multimedialnego wg specyfikacji  

przedstawionej w pkt. II SIWZ.  

2.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach i w zakresie specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz złożonej oferty przetargowej dostawę, instalację i 

uruchomienie  sprzętu komputerowego i multimedialnego. 

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz SIWZ. 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 
§ 2 

1. Termin realizacji zamówienia  do ……………… 2012r.  

 

Wynagrodzenie wykonawcy 

                                                                       § 3 

1. Szacunkową wartość przedmiotu zamówienia strony ustalają na kwotę…………………  

brutto ( słownie    zł ) zawierającą podatek VAT. 

2. Kwota ustalona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym 

w szczególności koszty instalacji, konfiguracji i uruchomienia sprzętu. 

3. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowana ilość dostawy 

i ceny jednostkowe podane w ofercie. 

 

Zasady płatności wynagrodzenia 

                                                                  § 4 

1. Faktura końcowa wystawiona po dokonaniu protokolarnego odbioru zamówienia. 



2. Termin płatności – do 30 dnia od daty otrzymania faktury. 

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

4. Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek  cesji wierzytelności oraz zastawu praw wynikających 

z niniejszej umowy. 

 

Kary umowne 
§ 5 

 
Strony  ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 
tytułów: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania następujących kar umownych: 

1) Kare za niedotrzymanie terminu wykonania lub zwłoki w usunięciu wad przedmiotu 
umowy – 200 zł za każdy dzień zwłoki 

2) Karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy – 10% 
wartości umowy; 

2. Zamawiający  oprócz stosowania kar umownych zastrzega sobie prawo dochodzenia  
odszkodowania na zasadach ogólnych  

3. Wykonawca ma prawo do zastosowania kary umownej za odstąpienie od umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego , innych od określonych art. 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych – w wysokości 10% wartości umowy.  

4. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 
5. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 30 dni Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej. W takim przypadku 
Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca 
poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, 
formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.  
 

Odstąpienie od Umowy 
§ 6 

 
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego , stronom  
przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy: 

1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy ; 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym    
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy; 
3) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  w  
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
4) minął termin wykonania robót określony w niniejszej umowie.  

2.    Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą wręczenia Wykonawcy          
pisma z podaniem przyczyny odstąpienia od umowy.  
 
3.Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem  
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ustawy 
Prawo  zamówień publicznych oraz z winy wykonawcy zgodnie z art. 635 kodeksu cywilnego. 
 

 
 
 
 
 



Rękojmia za wady fizyczne i prawne 
§ 7 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 
sprzętu. 

2. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu z 
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenie osób trzecich wynikające z naruszenia 
praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym patentów, praw ochronnych na 
znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w 
związku z wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

                                                 Gwarancja jakości, reklamacje 
§ 8 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że sprzęt dostarczony w ramach umowy jest 
wolny od wad fizycznych w rozumieniu §7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z 
tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru. 

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie ze sprzętem kartę gwarancyjną i warunki 
gwarancji. 

3. Termin obowiązywania gwarancji wynosi: 
                   a) minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego dla sprzętu z wyłączeniem  

                       tablicy  interaktywnej, 

                   b)  minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego dla tablicy interaktywnej. 

4. Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji jakości zarówno za wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszystkie 
inne wady fizyczne sprzętu, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub gwarant ponosi 
odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu obowiązywania 
gwarancji. 

5. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych wykonawca zobowiązuje się do wymiany 
sprzętu w ciągu 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia wad (zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone 
faksem na nr…………………………..) 

6. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do jej 
usunięcia w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Maksymalny czas reakcji na 
przystąpienie do usuwania awarii wynosi 1 dzień, licząc od momentu zgłoszenia 
telefonicznego, potwierdzonego faksem na nr………………………………………… 

7. W przypadku, gdy awaria sprzętu nie zostanie usunięta w terminie wskazanym w ust.6, 
wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy tej samej klasy. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od realizacji gwarancji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo po min. 2-krotnym wezwaniu do realizacji, powierzenia usunięcia wad innej 
osobie na koszt i ryzyko wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych, o których 
mowa w §5 umowy. 

9. Koszt napraw, konserwacji, czasu pracy serwisu, dojazd do Zamawiającego oraz wszelkie 
koszty mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi 
wykonawca. 

10. Koszt zakupu części w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. 
11. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do wykonania bezpłatnie trzech 

przeglądów gwarancyjnych, pierwszy po upływie 12 miesięcy, a następne na wniosek 
Zamawiającego. 
                                           Postanowienia końcowe 

§ 9 
 
1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu  - pod rygorem   



nieważności. 
3. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie  przepisy  Kodeksu 

Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
       Zamawiający:                                                                                         Wykonawca: 

 
 

 

 

 

 


