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UMOWA Nr  ………….. 
 

zawarta w Świętochłowicach w dniu ……………… r. pomiędzy: 
 
Gminą Świętochłowice z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, REGON 276255499  
oraz NIP 627-274-87-38, reprezentowaną przez: 
Pana Daniela Begera – Prezydenta Miasta Świętochłowice 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  
 
a 
 
…………………………………………………………………………………… REGON ……………….. oraz NIP ………………….,  
którą reprezentuje ………………………….. 
zwaną dalej Dostawcą 
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) 
o następującej treści : 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: 
a. 10 sztuk komputerów poleasingowych wraz nowymi monitorami oraz zainstalowanym oryginalnym 

oprogramowaniem systemowym;  
b. spełniających minimalne warunki określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do umowy oraz zgodnych 

ze specyfikacją techniczną przedstawioną przez Wykonawcę w ofercie.  
2. Dostawca jest zobowiązany do dostawy Przedmiotu umowy wraz z : 

a. niezbędnymi świadectwami, licencjami, certyfikatami, dopuszczeniami oraz aprobatami technicznymi 
wymaganymi dla profesjonalnego użytkownika jakim jest Zamawiający, a także zgodnie z powszechnymi 
obowiązującymi przepisami prawa;  

b. nieograniczonym w czasie prawem do korzystania z oprogramowania, oprogramowania zainstalowanego  
w urządzeniach lub dostarczonego wraz z sprzętem zgodnie ze warunkami określonym przez Zamawiającego 
w Załączniku nr 1; 

c. kompletną dokumentacją, w tym: kartą gwarancyjną, wykazu autoryzowanych punktów w okresie 
gwarancyjnym, instrukcją użytkowania w języku polskim. 

3. Dostawca jest zobowiązany do dostawy Przedmiotu umowy: 
a. w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych,  
b. w dobrym stanie technicznym, 
c. do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54 w terminie do 14 dni kalendarzowych 

liczonych od dnia podpisania umowy. Dostawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do 
przekazania Sprzętu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

§ 2 
Dostawca oświadcza, że: 
a. jest właścicielem komputerów stanowiących Przedmiot umowy; 
b. jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu i sprzedaży oprogramowania, w tym oprogramowania 

zainstalowanego na sprzęcie komputerowym lub dostarczonego wraz ze sprzętem w polskiej wersji językowej 
dedykowanego dla użytkownika profesjonalnego jakim jest Zamawiający, 

c. posiada niezbędną uprawnienia i doświadczenie do należytego wykonania zamówienia  określonego  
w umowie oraz że znane mu są minimalne warunki określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1  
do umowy, 

d. posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny niezbędny do wykonania obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy, 

e. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej,   

f. posiada uprawnienia niezbędne do sprzedaży Przedmiotu umowy, w szczególności oprogramowania 
opisanego w minimalnych warunkach określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do umowy. 
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§ 3 
Dostawca nie może powierzyć wykonania całości ani całości obowiązków wynikających z Umowy podmiotowi 
trzeciemu bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 4 
1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy łączne wynagrodzenie określone  

w ofercie netto ……………….. zł + VAT (brutto ……………….. zł) (słownie: …………………………………………………………..) 
Wartość Umowy określona w ust. 1 jest niezmienna i obejmuje dokonanie całości Dostaw oraz wykonanie 
wszystkich czynności objętych przedmiotem Umowy, w tym wszelki koszty związane  
z wykonaniem Umowy, w szczególności: koszty opakowania, transportu, i rozładunku we wskazane przez 
Zamawiającego miejsce, a Dostawcy nie przysługują żadne inne świadczenia od Zamawiającego z tytułu 
realizacji Umowy.  

2. Należne Dostawcy wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury przez Dostawcę jest podpisanie 
przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu umowy potwierdzającego przyjęcie sprzętu przez 
Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem na konto Dostawcy, nr konta: 
…………………………………………………….. 

4. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Płatność nastąpi z budżetu Gminy Świętochłowice na rok 2021, Wydział Informatyki: rozdział 75023, paragraf 

4210. Dostawcy przysługuje prawo żądania odsetek za nieterminowa zapłatę należności. 
6. Nie dopuszcza się możliwości cesji wierzytelności. 

§ 5 
1. Przedmiotem odbioru będzie Przedmiot umowy określony w niniejszej Umowie oraz załącznikach.  

Odbiór nastąpi po dostarczeniu Przedmiotu umowy do siedziby Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. 
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt własnym transportem na własny koszt. 

2. Protokolarnego odbioru dostarczonego sprzętu dokona ze strony Zamawiającego: Damian Mrugała. 
3. Wraz ze sprzętem Dostawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, w tym karty gwarancyjne, licencje, 

instrukcje obsługi oraz  wymagane certyfikaty. Do czasu odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego 
Dostawę uważa się za niewykonaną, a wszelkie ryzyka związane ze sprzętem. 

4. Wykrycie braków, wad lub usterek Przedmiotu umowy w trakcie odbioru stanowi podstawę do odmowy 
odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się usunąć wszelkie stwierdzone w 
trakcie czynności odbiorowych wady i usterki w terminie 7 dni, po czym Strony przystąpią do ponownego 
odbioru. 

5. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru sprzętu nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jak też nie ogranicza roszczeń Zamawiającego w tym  
z tytułu gwarancji lub rękojmi przewidzianych Umową bądź przepisami prawa. 

§ 6 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na cały Przedmiot Umowy 

na okres 12 miesięcy. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli Przedmiot umowy został wyposażony w nowe elementy (np.: dyski twarde), gwarancja lub rękojmia 
trwa przez okres wskazany przez producenta tych elementów, nie krócej jednak niż przez okres wskazany  
w ust. 1 

3. Transport reklamowanego Przedmiotu zamówienia do i z siedziby punktu serwisowego oraz dostarczenie 
części do naprawy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Dostawcy. 

4. W razie nieskuteczności kolejnych 2 napraw tego samego urządzenia / czy podzespołu wchodzącego w skład 
sprzętu komputerowego Dostawca jest zobowiązany do wymiany tego urządzenia lub podzespołu o tych 
samych lub wyższych parametrach, nie mniejszych niż minimalne parametry techniczne sprzętu określone 
przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

5. Zgłoszenie wady lub usterki przez Zamawiającego realizowane będzie w formie pisemnej, telefonicznej  
lub e-mailem.  

6. W przypadku awarii dysku twardego lub konieczności naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego, 
dyski twarde pozostają u Zamawiającego. 
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7. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wady na własny koszt w terminie 21 dnia kalendarzowych od daty 
zgłoszenia. 

8. W razie uchybienia przez Dostawcę terminowi usunięcia, Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia 
niezbędnych czynności na koszt i ryzyko Dostawcy, zmierzających do niezwłocznego usunięcia wady.  

9. Dochodzenie przez Zamawiającego praw z rękojmi lub gwarancji jakości nie wyłącza realizowania uprawnień  
z tytułu nienależytego wykonania Umowy.  

10. Dochodzenie przez Zamawiającego praw z rękojmi lub gwarancji jakości nie wyłącza realizowania uprawnień  
z tytułu nienależytego wykonania Umowy.  

§ 7 
1. Dostawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonania przedmiotu umowy przez Dostawcę było następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Dostawcy przez jego kooperantów. 

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) w przypadku opóźnienia w Dostawie jakiegokolwiek elementu Sprzętu w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, 
b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wady lub usterki stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych lub 

usunięcia wady lub usterki zgłoszonej w ramach gwarancji lub rękojmi  w wysokości 0,1% wartości 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, 

c) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Dostawca - w wysokości 10% wartości umowy brutto. 

3. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń roszczeń o zapłatę kar umownych z roszczeniami  
o zapłatę wynagrodzenia należnego  Dostawcy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.  

§ 8 
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory, strony starać się będą rozstrzygać w drodze porozumienia,  

a w przypadku nie możności rozstrzygnięcia w ten sposób będą kierowane na drogę postępowania sądowego przy 
czym sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie każdorazowo sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.   

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks 
cywilny. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Dostawcy i dla 
Zamawiającego. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: DOSTAWCA: 
 


