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Załącznik nr 5 do siwz 
 

wzór 
 

UMOWA NR    / / /2011 
 
zawarta w dniu            2011 r. w Szczecinie pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w 

Szczecinie przy ul. Czesława 9,  
NIP 851-31-36-999,       REGON: 320933250 
reprezentowany przez: 
 
 Andrzeja Gajdę  - Dyrektora 
 
zwany dalej Zamawiającym  
a 
……………… 
wpisanym do rejestru …………………………………….,   
reprezentowaną przez: 

………………………………………… 
NIP:       REGON:  
 
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 MJOG/ZP/15/2011 na „Dostawę przenośnych rejestratorów 
danych drukujących na bezprzewodowych drukarkach termicznych wraz z urządzeniami do 
ładowania kaŜdego zestawu jednocześnie i oprogramowaniem dla strefy płatnego parkowania w 
Szczecinie”.  
 

§ 2 
Przedmiot umowy 

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

ofertą, do pomieszczeń w budynku Zamawiającego zlokalizowanych w Szczecinie przy  
ul. P. Skargi 20 następujących urządzeń, sprzętu, akcesorii i oprogramowania:  
1) 12 sztuk przenośnych rejestratorów danych drukujących na bezprzewodowych drukarkach 

termicznych, 
2) 12 sztuk bezprzewodowych drukarek termicznych, 
3) 3 sztuk czterostanowiskowych stacji dokujących do ładowania baterii w przenośnych 

rejestratorów danych, 
4. 12 sztuk dedykowanych do drukarek zasilaczy sieciowych, 
5. następujących części zamiennych do drukarek Extech S 1500 uŜytkowanych obecnie przez  

Zamawiającego: 
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a) 20 sztuk głowic drukujących, 
b) 15 sztuk oryginalnych, litowo – jonowych akumulatorów zamiennych, 

6) 12 sztuk futerałów skórzanych na przenośne rejestratory danych, 
7) 12 sztuk futerałów skórzanych na drukarki, uszytych z wytrzymałej skóry w kolorze 

czarnym, 
8) Oprogramowania słuŜącego do wstawiania zawiadomień o nie uiszczeniu opłat za 

parkowanie w strefie płatnego parkowania. Aplikacja zapewnia wystawianie przez 
pracowników słuŜb parkingowych wezwania do zapłaty za pomocą przenośnego 
rejestratora danych wyposaŜonego w drukarkę. Aplikacja ta będzie współpracować z 
oprogramowaniem obecnie zainstalowanym na serwerze Zamawiającego (AXED 
WEZWANIA).Wykonawca udziela 12 szt. licencji na oprogramowanie dla 12 sztuk 
przenośnych rejestratorów danych. 

2. Wykonawca dostarczy na własny koszt urządzenia, sprzęt, akcesoria i oprogramowanie 
określone w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Szczegółowy opis parametrów urządzeń wyszczególnionych w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego 
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 urządzeń, sprzętu, akcesorii fabrycznie nowych i nieuŜywanych, nie wycofanych z 

produkcji, 
2) świadczenie serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego przez okres gwarancji 

określony w ofercie Wykonawcy. 
3) przekazanie Zamawiającemu w dniu przekazania urządzeń, sprzętu, akcesorii i 

oprogramowania: 
a) kart gwarancyjnych, 
b) instrukcji w języku polskim, 
c) właściwych certyfikatów bezpieczeństwa w języku polskim, 
d) licencji dostarczonego oprogramowania. 

4) przeprowadzenie po upływie 18 miesięcy od dnia końcowego odbioru przedmiotu wymiany 
akumulatorów w przenośnych rejestratorach danych i bezprzewodowych drukarkach 
termicznych na fabrycznie nowe, zgodne z parametrami wymienianych akumulatorów. 

 
§ 3 

Termin realizacji zamówienia 
 

Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 

§ 4 
Odbiór zamówienia 

 
1.  Wykonawca dostarczy urządzenia, sprzęt, akcesoria i oprogramowania będące 

przedmiotem niniejszej umowy do siedziby Zamawiającego określonej w ust. 1 § 2 własnym 
transportem i na własny koszt. 

2. Dostarczone urządzenia, sprzęt, akcesoria i oprogramowania muszą być tak zapakowane, 
aby zapobiec jego uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsca 
przeznaczenia. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość przekazanych urządzeń, sprzętu, 
akcesorii i oprogramowania. 

4. Z czynności odbioru przedmiotu umowy spisany będzie protokół odbioru zawierający ustalenia 
dokonane w toku odbioru.  
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5. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez upowaŜnionego przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcy będzie podstawą do wystawienia faktury. 

6. 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 ………złotych (słownie złotych: ……………..). 

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 urządzenia i materiały dostarczone w ramach niniejszej umowy są 
fabrycznie nowe i nieuŜywane, zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i z parametrami i cechami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń i 
materiałów na następujący okres od dnia podpisania protokołu odbioru: 
1) na przenośne rejestratory danych drukujących na bezprzewodowych drukarkach 

termicznych, na okres … miesięcy od dnia odbioru, 
2) na bezprzewodowe drukarki termiczne na okres … miesięcy od dnia odbioru, 
3) na czterostanowiskowe stacje dokujących do ładowania baterii w przenośnych rejestratorów 

danych na okres …. miesięcy od dnia odbioru, 
4) na dedykowane do drukarek zasilacze sieciowe na okres …miesięcy od dnia odbioru, 
5) na części zamiennych do drukarek Extech S 1500 uŜytkowanych obecnie przez  

Zamawiającego tj. głowice drukujące i oryginalne, litowo – jonowe akumulatory zamienne 
na okres …. miesięcy od dnia odbioru, 

6) na futerały skórzane na przenośne rejestratory danych i na futerały skórzane na drukarki na 
okres ….. miesięcy od dnia odbioru. 

3. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu bezterminowe licencje na zainstalowane 
oprogramowanie.  

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, Ŝe udzielając licencji na korzystanie z 
oprogramowania nie narusza Ŝadnych praw osób trzecich oraz nie zachodzą jakiekolwiek 
podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. 

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

6. Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna 
załączona do wydanego sprzętu przez Wykonawcę. 

7. W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i telefony 
Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny. 

8. Zamawiający zgłaszać będzie nieprawidłowe działanie przedmiotu umowy telefonicznie, e-
mailem lub faxem. 

9. Czas reakcji na awarię nie będzie dłuŜszy jak do końca następnego dnia roboczego.  
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10. Wykonawca zobowiązany jest przywrócić funkcjonalność przedmiotu umowy nie później niŜ w 
ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia jego awarii. Przez przywrócenie funkcjonalności Strony 
umowy przyjmują naprawę albo podstawienie zastępczego przedmiotu umowy o 
porównywalnych parametrach. 

11. W przypadku braku moŜliwości przywrócenia funkcjonalności przedmiotu umowy w terminie 
określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu okres gwarancji ulegnie przedłuŜeniu odpowiednio, 
w przypadku: 
1) naprawy o okres wykonywania naprawy, 
2) dokonania wymiany o okres wymiany. 

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

13. 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. 

 
§ 7 

Kary umowne  
 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
zobowiązania, na niŜej opisanych zasadach. 
1) w przypadku zwłoki w wydaniu urządzenia, sprzętu, akcesorii i oprogramowania 

będącego przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu 
kary umownej w wysokości 0,2 % wartości nie dostarczonego w terminie urządzenia, 
sprzętu, akcesorii i oprogramowania 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 
urządzenia, sprzętu, akcesorii 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 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Strony dopuszczają moŜliwość: 

1) zmian redakcyjnych umowy,  
2) przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, 
3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 
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§ 9 
Załączniki 

 
Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik Oferta Wykonawcy złoŜona w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia wraz z informacją o parametrach i cechach urządzeń będących 
przedmiotem zamówienia. 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

postanowienia Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej 

umowy jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 11 
 

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


