
Sygnatura ……… 
 
 

Umowa nr …………-........../2014 (projekt) 
 
 
zawarta w  dniu …………….2014r. w Kobierzycach pomiędzy  

Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym  

reprezentowaną przez: 

Dyrektor - …………………………. 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - …………………………. 

z siedzibą: Tyniec Mały, ul. Domasławska 10, 55-040 Kobierzyce  

zwaną  w dalszej części umowy „Zamawiaj ącym”, 

a  

……………… prowadzącym działalność gospodarczą pod ………………………….wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez 

……………….., NIP …………, PESEL ……. 

z siedzibą: ul. ………………………………..        / 

……………………... z siedzibą …………………...wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez …………………….. pod numerem ……...., ……...., NIP ………………, 

REGON …………….,  wysokość kapitału zakładowego ……………  reprezentowaną przez 

……………………………………………………… 

zwanym dalej "Wykonawcą" 

wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy                              

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t.j.) o 

następującej treści:  

 
 

§ 1 
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt komputerowy dla 

będącego w budowie budynku przeznaczonego na mający powstać Zespół Szkolno 
Przedszkolnego w Tyńcu Małym. 

2) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również rozmieszczenie oraz instalacja urządzeń 
dla będącego w budowie budynku przeznaczonego na mający powstać Zespołu Szkolno 
Przedszkolnym w Tyńcu Małym. 

3) Specyfikacja ilościowa sprzętu: 
Poz. 1)  Komputery stacjonarne – 67 szt. (komputer + monitor+ głośniki + mikrofon) 
Poz. 2)  Drukarki mono A4 – 14 szt.  



Poz. 3)  Przenośne komputery (ze stacją dokującą – 5 szt. Bez stacji dokującej – 4 szt.)  
Poz. 4)  Komputery stacjonarne z UPS – 32 szt. + 4 szt. Bez UPS  
Poz. 5)  Urządzenia wielofunkcyjne  A 3 – 6 szt.  
Poz. 6)  Projektory krótkoogniskowe – 20 szt.  
Poz. 7)  Szafki multimedialne – 2 szt.  
Poz. 8)  Głośniki – 1 kpl. - 2 sztuki 
Poz. 9)  Drukarki laserowe – kolor – 2 szt.  
Poz. 10)  Monitory 24” – 3 szt.  
Poz. 11)  Wyposażenie serwerowni – 1 kpl.  
Poz. 12)  Centrala telefoniczna – 1 kpl.  
Poz. 13)  Urządzenie wielofunkcyjne A4 – 1 szt. 
Poz. 14)  Antena do WiFi – 20 szt.  
Poz. 15)  Ekran projekcyjny na trójnogu - 2 sztuki. 
Poz. 16)  Uchwyty do projektora – 2 sztuki 
4) Szczegółowy opis zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, określonych w ust. 1 

zawarty jest w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w 
ofercie Wykonawcy z dnia …........, które stanowią załączniki  do niniejszej Umowy. 

5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z treścią SIWZ, który stanowi 
integralną część niniejszej umowy. 

6) Wykonawca oświadcza, że zestawy komputerowe i urządzenia peryferyjne określone w ust. 3 
i 3 są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie w terminie do 

31.07.2014r. 
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy - uważać się będzie dzień, w którym zestawy 

komputerowe i urządzenia określone w § 1 ust. 1 i 3 niniejszej umowy zostaną przekazane  
osobie upoważnionej ze strony Zamawiającego, wskazanej w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, co 
zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym, jakościowo-ilościowym protokołem 
odbioru.  

 
§ 3 

1. Warunki gwarancji dla zestawów komputerowych i urządzeń, określa treść Załącznika nr 5 
do SIWZ - Szczegółowy opis zamówienia oraz poniższe uzgodnienia: 

1) Zestaw: komputer stacjonarny wraz z monitorem mikrofonem oraz  głośnikami:  
a) 3 letnia gwarancja producenta, 
b) czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego 
c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 
2) Drukarka A4 – mono: 
a) 24 miesiące gwarancji producenta.  
3) Komputery przenośne: 
a) 36 miesięcy gwarancji producenta obejmującej również baterię.  
4) Komputer stacjonarny wraz z UPS-em 
a) 3 letnia gwarancja producenta, 
b) czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego 
c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 
5) Urządzenie wielofunkcyjne 
a) 24 miesiące gwarancji producenta. 



6) Projektor krótkoogniskowy  
a) 36 miesięcy gwarancji producenta.  
7) Szafka multimedialna 
a) 24 miesiące gwarancji producenta. 
8) Głośniki: 
a) 24 miesiące gwarancji producenta.  
9) Drukarka A4 kolor, laser  
a) 24 miesiące gwarancji producenta  
10) Wyposażenie serwerowni 
a) 36 miesięcy gwarancji producenta. 
11) Urządzenie wielofunkcyjne A4 
a) 36 miesięcy gwarancji producenta.  
12) Ekran projekcyjny 
a) 24 miesiące gwarancji producenta.  

 
§ 4 

1. Osobą przewidzianą do współpracy z ramienia Zamawiającego jest ………………. 
tel…………….  /, fax………… e mail: ………. 

2. Osobą przewidzianą do współpracy z ramienia Wykonawcy jest ............................... tel. 
.............................. e mail: ………. 

 
§ 5 

Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie polisy ubezpieczeniowe 
związane z odpowiedzialnością cywilną w ramach prowadzonej przez siebie działalności i 
informować Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących powyższego ubezpieczenia. 
 

§ 6 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zrealizuje: samodzielnie przy udziale 

własnego potencjału technicznego/ z udziałem podwykonawców .............................. w 
następującym zakresie........................................................ . 

2. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość, terminy i 
gwarancje dostarczonych  zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych określonych 
w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, zrealizowanych przez podwykonawców. Wykonawca 
odpowiada za działania podwykonawców jak za swoje własne. 

 
§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej 
kwocie brutto ..................... (słownie: ........................................................................... ). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy tj. w szczególności podatki, cła, koszty opakowania, ubezpieczenia na 
czas przewozu, koszty przewozu i dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca jego 
odbioru, w tym załadunku i rozładunku. 

3. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi jedną fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury 
będzie dokument potwierdzający wydanie przedmiotu umowy - jakościowo-ilościowy 
protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Przy odbiorze Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne. 
5. Zapłata należności z faktury VAT  nastąpi przelewem na konto Wykonawcy  
…………………………………………………………………………………………… 



      w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego 

6. Adresatem faktury jest ……………………… 
7. Dokonanie przelewu wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającej z niniejszej 

umowy dla swej skuteczności wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 8 
1. Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest: Zespół Szkolno Przedszkolny w Tyńcu 

Małym.  
2. Osobą uprawnioną do odbioru przedmiotu umowy jest Pan ……………………….., tel. 

………………….. 
3. O dokładnym terminie przekazania przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi telefonicznie  

lub drogą mailową osobę wskazaną przez Zamawiającego, z jednodniowym wyprzedzeniem. 
4. Wykonawca dokona rozpakowania przedmiotu umowy w obecności Zamawiającego w celu 

dokonania odbioru jakościowego i ilościowego. 
5. Jakościowo-ilościowy protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie przez 

Wykonawcę w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez 
osobę w skazaną w ust. 1. 

6. Dostawa przedmiotu umowy bez potwierdzenia na piśmie w formie protokołu przez osobę 
wskazaną w ust.1 będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do 
przyjęcia dostawy i zapłaty. 

7. Z chwilą przekazania – odbioru przedmiotu umowy przez osobę wskazaną w ust. 2 – na 
Zamawiającego przechodzi ryzyko jego przypadkowej utraty i zniszczenia. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad ilościowych i jakościowych, Wykonawca 
zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia w terminie 3 dni na podstawie protokołu o 
stwierdzonych wadach sporządzonego w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
stron i podpisanego przez obie strony.  

 
§ 9 

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

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień  opóźnienia, 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za  opóźnienie w wykonaniu obowiązków 
wynikających z rękojmi za wady i gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień  opóźnienia. 

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy  
z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy  
z przyczyn obciążających Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na podst. przepisów Kodeksu cywilnego. 

4. W pozostałym zakresie strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 10 

1. Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie aneksu do umowy 
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.    



2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
§ 11 

1.  Poza przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych oraz niniejszej 
umowie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a)   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 30 dni od powzięcia 
wiadomości o w/w okolicznościach. W powyższym przypadku nie stosuje się postanowień o 
karach umownych. 

b)   Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający po 
uprzednim wezwaniu do wydania przedmiotu umowy z wyznaczeniem dodatkowego co 
najmniej 3 dniowego terminu, będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy z 
przyczyn obciążających Wykonawcę. 

2.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 12 

Sprawy sporne, wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 
względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§  13 
W sprawach, których nie reguluje niniejsza Umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. 
 

§  14 
Umowę niniejszą sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem - 4 
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:  

a) Załącznik nr 1 – SIWZ 

b) Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy 

 
 
ZAMAWIAJ ĄCY                        WYKONAWCA 


