
Znak sprawy: MGOPS.26.04.2017                                                                             Załącznik do oferty 

 

UMOWA – WZÓR 

na zakup serwera 

 

Zawarta w dniu …………………………………………… w Lipsku pomiędzy: 

 

1. Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku ul.1 Maja 2 NIP: 811-16-62-501 

reprezentowanym przez Dyrektora Panią Barbarę Rutkowską 

Zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………..wpisanym do 

…………………………………………………………………….pod nr……………….............................................. 

 NIP…………………………………………………………… Regon…………………………………………………………….. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 

podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Lipsku o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w 

art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 

2015 r. poz.2164 z późn.zm.) tj.30.000 euro. 

Została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera i dostawa do Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lipsku. 

2. Szczegółowy opis sprzętu o którym mowa w § 1 zawarty został w zapytaniu ofertowym. 

3. Wykonawca dostarczy sprzęt spełniający szereg kryteriów środowiskowych dotyczących 

efektywności energetycznej, wykorzystania substancji szkodliwych i emisji hałasu, które 

oparte są na oznaczeniach CE lub równoważnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z przedmiotem umowy: 

- dokumentów gwarancyjnych w języku polskim, 

- kart gwarancyjnych w języku polskim, 

- kart gwarancyjnych zawierających informacje takie jak: nazwę, adres i telefony Wykonawcy 

oraz przedmiotu wykonującego serwis gwarancyjny, 

- dokumentacji technicznej, certyfikatów autentyczności i kart rejestracyjnych oraz instrukcji 

dotyczących sposobu korzystania z przedmiotu umowy w języku polskim, 



5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi, 

6. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w dostarczonym przedmiocie 

umowy i ponosi wszelkie zobowiązania z tego wynikające. 

7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, stanowi jego własność i nie jest 

obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz że jego zbywalność nie jest w żadnym stopniu 

ograniczona. 

8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie będące przedmiotem niniejszej umowy do 

dnia 1 czerwca 2017 roku. 

2. Przekazanie sprzętu i odbiór techniczny nastąpi na podstawie protokołu przekazania 

podpisanego przez obie strony. 

§ 3. 

1. Za wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę………………..brutto 

(słownie:…………………………………………………….zł.) 

2. Cena określona w ust.1 obejmuje koszt opakowania i transportu sprzętu do siedziby 

Zamawiającego w Lipsku ul. 1 Maja 2 

3.Zapłata ceny nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po otrzymaniu                              
i sprawdzeniu sprzętu o którym mowa w § 3 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.  
4. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół o którym mowa w § 2 
ust.2. 
5. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

 
§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia należytej jakości, 
odpowiadającego wszelkim normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami 
prawa.  

2. W razie wyrządzenia Zamawiającemu szkody przy wykonywaniu niniejszej Umowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 
3. Instalacja przedmiotu umowy dokonana będzie w siedzibie Zamawiającego przez 

przedstawiciela Wykonawcy. 
 

§5. 
    
     1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt na okres .......miesięcy.  
      2. Dokumenty gwarancji zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu   dostarczenia 
przedmiotu dostawy do siedziby Zamawiającego.  
 
      3. Świadczenie usług gwarancyjnych będzie odbywało się w miejscu dostawy przedmiotu umowy          
z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli u użytkownika okaże się niemożliwa. Naprawa 
sprzętu w okresie gwarancji i rękojmi dokonana zostanie w terminie nie dłuższym niż……………. dni od 
daty zgłoszenia. 



 
4.W przypadku wykonania napraw poza miejscem dostawy przedmiotu umowy Wykonawca 
będzie ponosił wszelkie koszty związane z transportem rzeczy podlegających naprawie do miejsca 
wykonania napraw gwarancyjnych oraz transportem powrotnym. 
 
5. W przypadku nie wykonania naprawy serwera w terminie o którym mowa  w pkt.3 Wykonawca 
zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu zastępczego na własny koszt na czas 
naprawy o parametrach nie gorszych niż naprawiany sprzęt. 
 
6. Koszty świadczenia usług gwarancyjnych, w tym transportu oraz wymiany części przez cały 
okres gwarancji ponosi Wykonawca. 

 
       7. Bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru stwierdzającego 
wykonanie zamówienia. Do biegu terminu udzielonej gwarancji nie będzie wliczany czas wykonania 
napraw gwarancyjnych. W przypadku wykonania napraw gwarancyjnych termin udzielonej gwarancji 
ulega wydłużeniu o czas naprawy. 
        8. Zamawiający będzie zgłaszał wady przedmiotu zamówienia telefonicznie pod nr: ..............., 
faksem: .......... ………….lub drogą elektroniczną, adres e-mail: ...... osobie wyznaczonej przez 
Wykonawcę do kontaktów tj. p. .......................  
 

§6 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminową realizację dostaw w 
wysokości 0,5 % ceny dostawy netto należnej Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w dostarczonych urządzeniach wad  
uniemożliwiających wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo dokonać 
zwrotu wadliwych urządzeń Wykonawcy na jego koszt, a ponadto żądać dostarczenia przedmiotu 
zamówienia wolnego od wad oraz zapłaty kary umownej w wysokości 2 % wartości netto wadliwego 
urządzenia. 

3. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny netto wskazanej w § 3 
ust.1. 

4.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie 
gwarancji karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto wymienionego w § 3 ust.1                  
za każdy dzień zwłoki. 

§ 7 
 
1.Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z niniejszej Umowy lub z nią związanych, będą 
współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia 
właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
2.Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego,           
a także przepisy prawa dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz kwalifikacji osób 
realizujących przedmiot umowy.  
 

§ 8. 

Niniejsza umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron 

 

                   Wykonawca:                                                                                          Zamawiający: 



 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego Wzoru Umowy zawartą w paragrafach od  nr 1 

do nr 8 – akceptuję ją i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń 

                                            

                                                                                                                        Podpis 

wykonawcy………………………. 


