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Załącznik Nr 4 

Projekt umowy 

 

W dniu ………………………2012 roku w Juchnowcu Górnym pomiędzy: 

Zespołem Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zwanym dalej 

„Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

Barbarę Klimaszewską: dyrektora 

a 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

………………………… 

 

W związku z wyborem oferty Wykonawcy, na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz.759 z 

póź. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest „zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół im. Ks. 

Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnymwedług wymagań stawianych przez Zamawiającego. 

§ 2 

 1. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi………….…………zł. 

(słownie:………………………….......................................................................................),  

 2.   Cena ta obejmuje wartość przedmiotu umowy zgodnie  z  ofertą Wykonawcy. 

 3.  Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 

 4.Zamawiający wpłaci na konto Wykonawcy kwotę o której mowa w ust. 1, w  terminie do 30 

dni od daty odbioru, prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek w banku nr konta 

…………………………………………………………………………………… 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni  od daty podpisania 

umowy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia: 

a) dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (podpisana karta 

gwarancyjna), 

b) atesty, certyfikaty Unii Europejskiej EC zezwalające na jej używanie w Polsce, metki 

fabryczne, etykiety itp., 

c) instrukcje obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz katalog części zamiennych, 

d) nazwę producenta urządzenia, 

e) model i typ urządzenia, 

f) nr seryjny lub serwisowy urządzenia, 

g) listę podzespołów wraz z parametrami, dotyczy tylko komputerów nie posiadających 

fabrycznie naniesionych numerów serwisowych lub seryjnych umożliwiających odszukanie 

oryginalnej konfiguracji komputera na stronie www producenta 

h) licencje w zakresie prawa do korzystania z systemu operacyjnego zainstalowanego  

w laptopach  

2.   Koszt transportu ponosi Wykonawca. 
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3.  Podczas odbioru przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi „protokół odbioru", który zostanie 

podpisany przez strony umowy. 

§ 5 

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty 

odbioru  i dokona jego pierwszego uruchomienia. 

2.Dostarczony sprzęt, powinien posiadać znak bezpieczeństwa, być dopuszczony do użytkowania. 

3. Gwarancja obejmuje  bezpłatną naprawę  produktów,  dostawy części zamiennych, wymianę  na 

nowy  produkt o takich samych parametrach technicznych  po trzech naprawach.                                                  

§ 6 

 

1.  Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem o 

terminie dostarczenia przedmiotu umowy.  

2.  Protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie przez Wykonawcę w 2 egzemplarzach, 

po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 

3.   Wykonawca dołącza do protokołu odbioru certyfikaty bezpieczeństwa.  

4.  Odbioru przedmiotu umowy dokona pełnomocnik Zamawiającego w obecności pełnomocnika 

Wykonawcy,  

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: produktów wadliwych, o 

nieodpowiedniej jakości, nie odpowiadających opisowi zawartemu w załączniku do niniejszej 

umowy. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych  i odstąpienia od umowy.  

6.  W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad ilościowych i jakościowych oraz w ramach 

zgłoszonego roszczenia wynikającego z umowy gwarancyjnej, Wykonawca zobowiązuje się do 

ich niezwłocznego usunięcia w terminie 3 dni na podstawie sporządzonego protokołu o 

stwierdzonych wadach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany 

przez obie strony.  

 

§ 7 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych w niżej określonych sytuacjach i 

wysokościach; 

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień  opóźnienia, 

2)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wymianie towaru 

wadliwego na wolny od wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

          3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%  

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy określonego w §2 ust1  

umowy. 

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość  

ustalonych kar umownych. 

3.W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 

umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar 

umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonej kary umownej z wypłacanego 

wynagrodzenia.  

 

§ 8 

 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

 

1)w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 
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2) gdy Wykonawca nie dostarczył w terminie materiałów, o których mowa w § 1 umowy, a brak 

dostawy trwał dłużej niż 7 dni. 

3.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Powyższe zawiadomienie powinno być przekazane 

Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia. 

 

§ 9 

 

Sprawy sporne, wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§  10 

 

1.W sprawach, których nie reguluje niniejsza Umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. 

2. Integralną część umowy stanowi załączona do niej SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 

 

§ 11 

 

Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej strony. 

 

 

 
 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

- Oferta Wykonawcy 

 

 

 

 

Zamawiający      Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


