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Załącznik nr 3 do siwz 
wzór 

 
 

UMOWA NR ................ 
 

 
zawarta w dniu .................................. 2009r. w Szczecinie pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w 

Szczecinie przy ul. Czesława 9, NIP 851-28-66-706,  
reprezentowany przez: 
 
 Tomasza Lachowicza  - Dyrektora 
 
zwany dalej Zamawiającym  
 
a 
 
................................................................................................................................................................ 
 
wpisanym do ..........................................................................................................................................  
 
reprezentowanym przez: 
 

................................................................ 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 

§ 1 
Podstawa zawarcia umowy 

 
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego po przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, nr postępowania MZOG/ZP/9/2009 na „Dostawę sprzętu komputerowego”;  
 

§ 2 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaŜ i dostarczenie na koszt Wykonawcy zgodnie ze złoŜoną 

ofertą, do pomieszczeń w budynkach Zamawiającego zlokalizowanych w Szczecinie przy;  
ul. Czesława 9 i al. Wojska Polskiego 63 sprzętu komputerowego: 
1) Serwer       1 sztuka, 
2) Zasilacz UPS dla serwera    2 sztuki, 
3) Komputer (stacja robocza)    11 sztuk, 
4) Komputer przenośny (laptop )   1 sztuka, 
5) Monitor ekranowy LCD    10 sztuk, 
6) Drukarka laserowa     2 sztuki, 
7) Skaner komputerowy (urządzenie wielofunkcyjne) 1 sztuka, 
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8) Zasilacz awaryjny UPS dla stacji roboczej  7 sztuk, 
9) Przełącznik KVM     1 sztuka, 

2. Wykonawca dostarczy na własny koszt sprzęt komputerowy do pomieszczeń w budynkach, o 
których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z 
Zamawiającym. 

3. Szczegółowy opis parametrów sprzętu komputerowego wyszczególnionego w pkt. 1 
niniejszego paragrafu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy (przedłoŜony przez 
Wykonawcę załącznik nr 1 i nr 1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 

4. Wykonawca zapewni: 
1) dostawę sprzętu komputerowego fabrycznie nowego i nieuŜywanego, nie wycofanego z       

produkcji, 
2) instalację, aktywację i konfigurację systemu operacyjnego Windows XP Prof. PL z SP 3 

(OEM) z aktualnymi w momencie dostawy, dostarczonymi od producenta sterownikami 
urządzeń oraz poprawkami. Licencjonowane oprogramowanie powinno być dołączone na 
oddzielnych nośnikach CD, dopuszcza się wersję preinstalowaną systemu operacyjnego i 
nośnik typu RecoveryDisk,  

3) wykonanie wszystkich czynności rejestracyjnych (lub innych) wymaganych do uzyskania 
niezbędnych uprawnień do natychmiastowej naprawy serwisowej; 

4) przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi dla kaŜdej właściwej jednostki 
dostarczonego sprzętu komputerowego; 

5) świadczenie serwisu gwarancyjnego w miejscach dostawy i instalacji przez okres gwarancji 
określony w ofercie Wykonawcy. 

6) przekazanie Zamawiającemu w dniu przekazania sprzętu komputerowego: 
a) karty gwarancyjne dostarczonego sprzętu komputerowego, 
b) licencje dostarczonego oprogramowania, 
c) wymagane certyfikaty (deklaracje zgodności) CE dla oferowanego sprzętu. 

 
§ 3 

Termin realizacji zamówienia 
 

Termin realizacji zamówienia wynosi do 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 

§ 4 
Odbiór zamówienia 

 
1. Po uruchomieniu sprzętu komputerowego Zamawiający dokona odbioru jakościowego w celu 

potwierdzenia zgodności sprzętu z ilością i z parametrami określonymi w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy oraz poprawności jego działania. 

2. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez upowaŜnionego przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcy będzie podstawą do wystawienia faktury. 

3. Przyjmuje się datę dostawy jako datę bezusterkowego odbioru, potwierdzonego protokołem 
odbioru. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie 
 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
kwocie …………………………..słownie:…………………….w tym podatek ……% VAT w 
kwocie ………………złotych. 
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2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 
otrzymania faktury, wystawionej po sporządzeniu protokołu odbioru przedmiotu umowy 
podpisanego przez Strony umowy. 

 
§ 6 

Gwarancja jakości  
 

1. Wykonawca gwarantuje, Ŝe sprzęt komputerowy dostarczony w ramach niniejszej umowy jest 
fabrycznie nowy i nieuŜywany, zgodny z parametrami określonymi w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu 
komputerowego na następujący okres od dnia podpisania protokołu odbioru: 
1) na serwer, na okres.................... miesięcy od dnia odbioru, 
2) na UPS dla serwera, na okres.................... miesięcy od dnia odbioru, 
3) na komputery, (stacje robocze) na okres.................... miesięcy od dnia odbioru, 
4) na komputer przenośny (laptop), na okres.................... miesięcy od dnia odbioru, 
5) na monitory LCD, na okres.................... miesięcy od dnia odbioru, 
6) na drukarki laserowe, na okres.................... miesięcy od dnia odbioru, 
7) na skaner komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne na okres.................... miesięcy od dnia 

odbioru, 
8) na zasilacze awaryjne UPS dla stacji roboczej, na okres.................... miesięcy od dnia 

odbioru, 
9) na przełącznik KVM, na okres.................... miesięcy od dnia odbioru. 

3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu oraz oprogramowania 
usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego 
uŜytkowania. 

4. Zamawiający zgłaszać będzie nieprawidłowe działanie sprzętu telefonicznie, e-mailem lub 
faxem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przywrócić funkcjonalność sprzętu nie później niŜ w ciągu 2 dni 
roboczych od zgłoszenia jego awarii, przy przez przywrócenie funkcjonalności Strony umowy 
przyjmują naprawę sprzętu lub podstawienie sprzętu zastępczego o porównywalnych 
parametrach. 

6. W przypadku braku moŜliwości przywrócenia funkcjonalności sprzętu w terminie określonym 
w ust. 5 niniejszego paragrafu okres gwarancji ulegnie przedłuŜeniu odpowiednio, w przypadku: 
1) naprawy sprzętu o okres wykonywania naprawy, 
2) dokonania wymiany o okres gwarancji. 

7. Naprawy dokonywane będą w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku niemoŜności dokonania 
naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego 
przez Wykonawcę – koszty dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z 
punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca. 

8. Jeśli Wykonawca, po wezwaniu do wymiany towaru lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu 
gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku wymiany towarów na wolne od 
wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, 
Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt 
Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące na podstawie umowy, a w 
szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 
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§ 7 
Kary umowne  

 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 

zobowiązania, na niŜej opisanych zasadach. 
1) w przypadku zwłoki w wydaniu sprzętu komputerowego Wykonawca zobowiązuje się do 

zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wartości nie dostarczonego w 
terminie sprzętu, za kaŜdy dzień opóźnienia, 

2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy (nie dotrzymania warunków 
gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości uszkodzonego 
sprzętu za kaŜdy dzień opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, 

4) wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Z tytułu nieterminowej zapłaty faktury, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 
 

§ 8 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na warunkach i w sytuacjach 
określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 9 
Załączniki 

 
Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik Oferta Wykonawcy złoŜona w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia wraz z parametrami sprzętu komputerowego. 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

postanowienia Kodeksu cywilnego, inne przepisy dotyczące robót budowlanych oraz przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
3. Zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie na warunkach i w okolicznościach, o których 

mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 11 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze Stron. 
 
 

Zamawiający                                                                         Wykonawca 
 


