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Załącznik Nr 4 
UMOWA Nr ……… 

 

 
zawarta w Poddębicach w dniu …………………  
pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poddębicach przy ul. Parzęczewskiej 29/35, wpisanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000176772; NIP 828-000-18-02; REGON 730340819; 
reprezentowanym przez: 

1. Włodzimierza Szymańskiego – Prezesa Zarządu 
2. Michała Srogosza – Wiceprezesa Zarządu 

zwanym w dalszej części Zamawiającym 
a 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części Wykonawcą. 
 

Niniejsza umowa została zawarta w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2018 r. poz.1986.) 

 
§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowego zestawu 
komputerowego (informatycznego) i oprogramowani zgodnie ze specyfikacją zawartą                  
w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca na swój koszt obejmujący transport, spedycję, załadunek i wyładunek do 
siedziby Zamawiającego, przy ul. Parzęczewskiej 29/35 w Poddębicach. 

3. Wykonawca zapewni takie opakowanie jakie jest wymagane, by nie dopuścić do 
uszkodzenia sprzętu lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 2 Określenie wartości przedmiotu umowy 

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy netto ………………… zł. (słownie złotych: 
……………………………………………………………………………..….) 
Podatek VAT w kwocie: ……………………….. zł,- ( słownie złotych: ……………………… 
……………………………………………………………………………….. ) 
Łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto ……………………………… zł,- ( słownie 
złotych: …………………………………………………………………………………………. ). 

2. Cena określona w ust. 1 jest ceną ostateczną, zawierającą wszystkie koszty związane            
z realizacją niniejszej umowy. 

 
§ 3 Warunki płatności 

1. Postawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 6 
umowy podpisany przez Zamawiającego bez uwag, po dostarczeniu całości przedmiotu 
umowy zgodnie z ilościami i wartościami określonymi w formularzu ofertowym, 
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia 
do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na podane 
konto. 

3. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§4 Termin i forma wykonania umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania                  

w nieprzekraczalnym terminie do 08.11.2018 r. 
2. Wykonawca dostarczy dokumentację użytkową obsługi przedmiotu umowy, opisującą 

podstawowe funkcje sprzętu w języku polskim. Pozostała dokumentacja może być 
sporządzona w języku polskim lub angielskim bądź w obu tych językach. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dostawie co najmniej 2 dni robocze przed 
dostarczeniem sprzętu do siedziby Zamawiającego. Dostawy będą odbywały się w 
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godzinach 7:00 – 14:00. Wykonawca w ramach należnego wynagrodzenia zapewni 
wniesienie sprzętu do siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapewni Zamawiającemu nabycie przez Zamawiającego 
licencji udzielonej przez Producenta oprogramowania w zakresie umożliwiającym 
korzystanie z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem na czas nieokreślony. 

5. Wykonawca dostarczy pisemną gwarancję dla wszystkich podzespołów określonych w 
załączonym do gwarancji spisie zawierającym numery seryjne i modele urządzeń, oraz 
certyfikat udzielenia Zamawiającemu licencji na oprogramowanie objęte przedmiotem 
umowy na czas nieokreślony. 

6. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na ……. miesięcy. 
Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

7. Potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru 
podpisany bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Protokół odbioru sporządzony będzie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze stron. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z  dostawą sprzętu.  
 

§5 Kary umowne 
1. Strony postanawiają, iż za nienależyte wykonanie umowy Zamawiający uprawniony będzie 

do naliczania następujących kar umownych: 
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy w terminie ustalonym w § 4 ust. 1 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy 
określonej w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% 
wartości niniejszej umowy brutto; 

b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy (szczególnie 
niedotrzymania warunków gwarancji) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5% wartości brutto uszkodzonego sprzętu, za każdy dzień 
opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) w wypadku odstąpienia od umowy przez  Zamawiającego z powodu okoliczności, za 
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 20% ceny brutto o której mowa w § 2 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należności 
Wykonawcy za realizację niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – na zasadach ogólnych 
prawa cywilnego. 

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie wyłącza jego prawa do naliczenia i 
dochodzenia zapłaty od Wykonawcy zastrzeżonych w niniejszej umowie kar. 
 

§6 Rozstrzygnięcie sporów 
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, strony 

będą się starały rozstrzygnąć w drodze negocjacji. 
2. W razie braku porozumienia spory podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 7 Odstąpienie od umowy 
W sytuacji gdy opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekroczy 5 dni Zamawiający 
ma prawo odstąpić od umowy, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, 
a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości 
umowy określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że sprzęt komputerowy (jak również komponenty 
i dostarczone oprogramowanie) będący przedmiotem dostawy nie jest objęty prawami 
osób trzecich oraz jest wolny od jakichkolwiek obciążeń. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie prawa polskiego, w tym 
Kodeksu Cywilnego. 
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3. Wykonawca nie może przenieść na inne osoby praw lub obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy. 

4. Zamawiający wyznacza przedstawiciela do kontaktów z Wykonawcą – Włodzimierz 
Szymański (tel. 43 678-43-66 ), który jednocześnie będzie upoważniony do podpisania 
protokołu odbioru sprzętu.  

5. Wykonawca wyznacza przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym - 
……………………………………… (tel. ……………….), który jednocześnie będzie 
upoważniony do podpisania protokołu odbioru sprzętu.  

6. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany 
postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 

 w sytuacji wystąpienia okoliczności której nie można było przewidzieć, istnieje 
możliwość zmiany terminu dostawy; 

 w sytuacji gdy pojawi się nowy model a produkcja obecnego zostanie zaprzestana 
istnieje możliwość zastąpienia przedmiotu umowy w tym zakresie innym modelem o 
parametrach nie gorszych. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały wyłącznie w formie aneksów 
sporządzonych na piśmie za zgodą obydwu Stron, pod rygorem nieważności. 

8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
Zał. Nr 1 – Specyfikacja zestawu komputerowego i oprogramowania 
Zał. Nr 2 – Formularz ofertowy 
 
 
 
 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 
 
 


