
  

 

 
Umowa nr     

 

zawarta dnia ........................................ w Toruniu pomiędzy  

 

, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa:  

…………………………… –  ………………………, 

 
a  

firmą ……………………………………………………….., z siedzibą w ……………….. przy 

ul. …………………………………. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 

KRS ………………………….., posiadającą NIP: …………………….., zwaną w treści umowy 

Wykonawcą, w imieniu której działa: 

…………………………. – …………………………., 

…………………………. – …………………………. 
 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 

759 ze zm.) na: 

 

 

 

 zawarta została niniejsza umowa.  

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko oraz przenieść na 

Zamawiającego prawo własności do następujących urządzeń*:  

- Część 1 – komputery stacjonarne, monitory, Notebooki 

- Część 2 – Drukarki   

- Część 3 – Ksero 

- Część 4 – projektor z ekranem 

 

* opis przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą 

2. Szczegółowe zestawienie sprzętu wraz z jego szczegółową specyfikacją zawarte jest w ofercie 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z umową licencyjną producenta oprogramowania na 

Zamawiającego zostanie przeniesione prawo użytkowania oprogramowania wymienionego 

w ust. 1. Wszystkie warunki prawa użytkowania, w szczególności ilość licencji, okres 

użytkowania, okres i zakres obsługi serwisowej opisane są w odpowiedniej umowie  

licencyjnej, która zostanie przekazana Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy. 

2. Miejscem dostawy jest Centrum Nowoczesności zlokalizowane przy ul. Wały gen. 

Sikorskiego12, 87-100 Toruń, pokój nr 1. 

3. Po protokolarnym odbiorze dokonanym przez przedstawicieli obu stron, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu fakturę Vat. 



  

4. Własność rzeczy przechodzi na zamawiającego z chwilą dostarczenia do miejsca 

wskazanego w ust. 2, po podpisaniu protokołu odbioru. 

§ 3 

1. Z tytułu  realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 umowy Wykonawcy przysługuje 

ryczałtowe wynagrodzenie zgodnie z ceną ofertową w wysokości ………………………… zł 

brutto (słownie: …………………………………….. złotych). Cena zawiera podatek VAT, 

koszty transportu, instalacji i konfiguracji. 

2. Podstawą zapłaty będzie wystawiona faktura VAT i protokół odbioru. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia po zrealizowaniu umowy 

w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT. 

§ 4 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu, na wymieniony sprzęt w §1 umowy, gwarancji licząc od 

dnia odbioru na okres i warunkach:  

1) Dla komputerów stacjonarnych, monitorów i notbook’ów: 

a) okres: 3 lat pełnej gwarancji producenta, 

b) czas reakcji serwisu: w następnym dniu roboczym, 

c) czas naprawy przez serwis: do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia, w 

przypadku niemożności dokonania naprawy w tym terminie na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca dostarczy sprzęt  zastępczy o porównywalnych 

parametrach, 

d) miejsce naprawy: w siedzibie Zamawiającego, 

e) w przypadku nie spełnienia wymogów dotyczących eksploatacji Zamawiający może 

przez cały okres gwarancji żądać dostarczenia innego modelu komputera o nie 

gorszych parametrach technicznych, spełniającego wszystkie wymagania SIWZ, 

f) firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 

oraz posiadać autoryzację producenta sprzętu. 

Dla monitorów: 

a) okres: 3 lat pełnej gwarancji producenta, 

b) czas reakcji serwisu: w następnym dniu roboczym, 

c) miejsce naprawy: w siedzibie Zamawiającego. 

2) Dla drukarek: 

a) okres: 2 lata pełnej gwarancji producenta, 

b) czas reakcji serwisu: w następnym dniu roboczym, 

c) miejsce naprawy: w siedzibie Zamawiającego. 

3) Dla ksero: 

a) okres: 3 lata pełnej gwarancji producenta, 

b) czas reakcji serwisu: w następnym dniu roboczym, 

c) miejsce naprawy: w siedzibie Zamawiającego. 

4) Dla projektora: 

 a) okres: 2 lata pełnej gwarancji producenta na projektor, 500 godzin gwarancji 

producenta na pracę lampy 

§ 5 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

2) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w dotrzymaniu terminu umowy lub świadczeniu usług gwarancyjnych  

i pogwarancyjnych, 

3) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za 



  

niewykonanie naprawy gwarancyjnej w ustalonym przez Strony terminie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości brutto umowy 

określonej w §3 ust.1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje szkody, Strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

§ 6 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy, sądem 

właściwym, będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptuję wzór umowy 

 

 

 

.................................................................. 
(data, podpis) 

 

 

  

 


