
Projekt „Energia kompetencji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik Nr 6 do SIWZ Nr IR.272.1.34.2013.V

UMOWA NR ……/IR/13

Zawarta w dniu …….. 2013 roku w Kłobucku, pomiędzy  Powiatem Kłobuckim 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku, Rynek 

im. Jana Pawła II 13 posiadającym NIP: 574-17-83-156, REGON 152180754 w imieniu 

którego występują: 

1. ………………………………………………………….

2. …………………………………………………………….

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

a  ………………………………………………………………………………………………………………  z  siedzibą  

w ……………………..  przy  ul.  ………………… wpisaną   do  rejestru  ………………. prowadzonego 

przez  ………………… pod numerem ……………………..  ,posiadającym NIP: ………………………….., 

REGON …………………….., w imieniu którego występują: 

1. …………………………………………………

2. …………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  numerze 
IR.272.1.34.2013.V pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów 
dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck w ramach projektu  
„Energia  kompetencji”  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  
Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  przeprowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego,  na  podstawie  art.  39  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zawiera się umowę o następującej 
treści:

§ 1

1. Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  do  siedziby  Zespołu  Szkół  nr  1  w  Kłobucku 
sprzętu określonego w postępowaniu nr IR.272.1.34.2013.V. Parametry sprzętu zo-
stały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik Nr 1 do 
Umowy oraz w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt dostarczony w ramach Umowy:
1) jest fabrycznie  nowy i wolny od wad, 
2) odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z Umowy,
3) jest w pełni zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia oraz Ofertą, a także speł-

nia wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny 
zgodności.

§ 2
1. Wykonawca dostarczy sprzęt lub inne składniki umowy do siedziby Zespołu Szkół Nr 

1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck, własnym transportem i na własny 
koszt w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
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2. Minimum jeden dzień przed dostawą wykonawca poinformuje zamawiającego o: da-

cie i godzinie dostawy, osobach realizujących dostawę (imiona, nazwiska, telefony 
kontaktowe).

3. Dostarczany sprzęt musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub 
pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia.

4. Odbiór  sprzętu  komputerowego,  oprogramowania  lub  innych  składników  umowy 
nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego i podpisanego 
przez Zamawiającego i Wykonawcę niezwłocznie po przyjęciu i sprawdzeniu sprzętu 

i oprogramowania.
5. Jeżeli dostarczony sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub inne składniki Umowy 

wymienione w § 1 ust. 1 będą niezgodne z Ofertą Wykonawcy lub w inny sposób 
nie  będą  spełniały  wymagań  określonych  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  lub 
Umowie  Wykonawca  odbierze  niezgodne  z  wymaganiami  powyżej  wymienione 
składniki  przedmiotu  Umowy  z  siedziby  Zamawiającego,  do  której  zostały 
dostarczone, na swój  koszt  i  wymieni  na nowy,  wolny  od wad oraz  zgodny  ze 
złożoną Ofertą, w terminie nie późniejszym, niż w dniu roboczym następującym po 
dniu  zgłoszenia  tego faktu.  Za  dzień roboczy  uważa się,  zarówno w niniejszym 
ustępie, jak i w całej Umowie, każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy. Ponowny odbiór nastąpi na podstawie protokołu 
odbioru.

§ 3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości 

brutto: ………………………… zł słownie: ………………………………………............. zł. 
2. Cena wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania 

niezbędne do jego wykonania.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy. 
2. Termin  zakończenia  realizacji  zamówienia  ustala  się  do  7  dni  od daty  podpisania 

umowy.

§ 5

1. Obowiązki  Koordynatora  dostawy  ze  strony  Zamawiającego  pełnić  będzie  Pan 
Mirosław Cebula .

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość przekazanego sprzętu.
3. Własność  sprzętu  przechodzi  na  Zamawiającego  z  chwilą  uregulowania  płatności 

wynikającej z faktury.
4. Wykonawca  wystawi  fakturę  po  dostarczeniu  sprzętu,  po  jego  odbiorze  przez 

Zamawiającego, potwierdzonym podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo-
odbiorczym.

5. Płatnikiem faktur jest: 
Zespół  Szkół  Nr  1  w  Kłobucku,  ul.  Zamkowa  6,  42-100  Kłobuck, 
NIP: 574-10-07-280. 

6. Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  należność  przelewem na konto  Wykonawcy 
podane  na  fakturze,  w  ciągu  30  dni  licząc  od  daty  dostarczenia  prawidłowo 
wystawionej przez wykonawcę faktury.

7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Strony  postanawiają,  że  Wykonawca  nie  może  przenieść  na  osoby  trzecie 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
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§ 6

1. Dostarczony sprzęt objęty jest gwarancją wymaganą przez zamawiającego, określoną 
w „Formularzy ofertowym”, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy.

2. Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna 
załączona do wydanego sprzętu przez wykonawcę.
3. Gwarancje,  którymi  objęty  jest  sprzęt  liczone  są  od  dnia  podpisania  protokołu 
zdawczo-odbiorczego przez obie strony.
4. W karcie gwarancyjnej wykonawca zamieści informacje zawierające: nazwę, adres  
i telefony wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny.
5. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania 
zgłaszanych  przez  zamawiającego  usterek.  W  przypadku  wystąpienia  konieczności 
naprawy sprzętu poza siedzibą zamawiającego, wykonawca zapewni:
a) odbiór  na  własny  koszt  wadliwego  sprzętu  w  terminie  nieprzekraczającym  2  dni 

roboczych;
b) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni 

roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, a w uzasadnionych przypadkach nie 
dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby zamawiającego;

c) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni roboczych od dnia 
odebrania wadliwego sprzętu z siedziby zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się 
do  bezpłatnego  dostarczenia  i  uruchomienia  nowego  sprzętu  zastępczego  
o parametrach równoważnych z oferowanymi.

6. W przypadku nieterminowej realizacji  napraw gwarancyjnych,  zamawiający  obciąży 
wykonawcę  karą  umowną  w  wysokości  1%  wartości  sprzętu,  w  przypadku  którego 
naprawa gwarancyjna była wykonywana, za każdy dzień zwłoki.
7. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  podjęcia  czynności  serwisowych  w  czasie 
nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.
8. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu wykonawca zobowiązany jest do jego
wymiany na nowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia tej wady.
9. W  przypadku  naprawy  dysków  twardych,  gdy  zajdzie  potrzeba  ich  wymiany 
uszkodzony dysk twardy pozostanie w posiadaniu zamawiającego.
10. Wykonawca  zobowiązany  jest  zachować  w  tajemnicy  wszelkie  informacje 
i  wiadomości dotyczące działalności  zamawiającego oraz takie,  które uzyskał zarówno 
przy wykonywaniu umowy jak i przy okazji jej wykonywania.
11. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu 
sprzętu  naprawianego  w  ramach  gwarancji  poza  siedzibą  zamawiającego  pokrywa 
wykonawca.

§ 7

1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy poprzez zapłatę kar umownych:
a) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto za 
realizację  przedmiotu  zamówienia  uwidocznionej  w  ofercie  w  Formularzu 
ofertowym;

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający może 
pomniejszyć kwotę wynagrodzenia do 10% ceny brutto uwidocznionej w fakturze 
skierowanej do zapłaty;

c) w przypadku niedostarczenia w terminie sprzętu, Zamawiający pomniejszy kwotę 
wynagrodzenia  o  0,2%  całkowitej  ceny  brutto  za  realizację  przedmiotu 
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zamówienia  uwidocznionej  w ofercie  w Formularzu ofertowym, za każdy dzień 
zwłoki,

d) w przypadku  niedokonania  wymiany  sprzętu  komputerowego,  oprogramowania 
lub  innych  składników  przedmiotu  Umowy,  o  których  mowa  w  §  1  ust.  1 
niezgodnych z ofertą w terminie określonym w § 2 ust.  5, w wysokości  0,2% 
całkowitej  kwoty  brutto  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  uwidocznionej  
w ofercie w Formularzu ofertowym, za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:
a) w  przypadku  nieuzasadnionego  zerwania  umowy  przez  Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitej ceny 
brutto za realizację przedmiotu zamówienia uwidocznionej w ofercie w Formularzu 
ofertowym;

b) w przypadku  nieuzasadnionej  zwłoki  w  odbiorze  sprzętu,  Zamawiający  zapłaci 
Wykonawcy 0,2% całkowitej  ceny brutto  za  realizację  przedmiotu  zamówienia 
uwidocznionej w ofercie w Formularzu ofertowym, za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający  jest  uprawniony  do  potrącenia  należnej  mu  kary  umownej  
z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane 
na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie w szczególności 
przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U. 
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 8

1. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  postanowień  zawartej  umowy  w  następujących 
przypadkach i na określonych zasadach:

a) dopuszczalna  jest  zmiana  umowy  polegająca  na  zmianie  danych  wykonawcy  bez 
zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

b) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania zamówienia,
c) dopuszczalna  jest  możliwość  zmiany  strony  umowy  –  wykonawcy  w  sytuacji 

następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,
2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymagają uprzedniego złożenia na piśmie 

prośby  wykonawcy  wykazującej  zasadność  wprowadzenia  zmian  i  zgody 
Zamawiającego  na  jej  dokonanie  lub  przedłożenia  propozycji  zmian  przez 
Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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