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Załącznik nr 5 – wzór umowy 

 

U m o w a  

Nr ………………………….. 
 
  

zawarta w dniu .................................... w Busku-Zdroju pomiędzy: 

Zamawiającym: 

Powiat Buski 
ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój 

NIP: …………………………, REGON: ………………………………. 

reprezentowany przez:  

.................................................... 

a 

Wykonawcą: 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

NIP: …………………………, REGON: ………………………………. 

reprezentowany przez:  

.................................................... 

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca sprzedaje i dostarczy do siedziby 
Zamawiającego:  

Oprogramowanie, urządzenia sieciowe oraz narzędzia stanowiące  
wyposażenie pracowni dydaktycznych 

 

zgodnie z poniższym zestawieniem: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Za wykonanie w/w zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: .......................................... złotych 

brutto.  

(słownie: ................................................................................................ /100). 

3. Szczegółową charakterystykę przedmiotu umowy określa SIWZ. 

4. Do każdego asortymentu przedmiotu umowy gdzie udzielana jest gwarancja, Wykonawca dostarczy karty 
gwarancyjne. 
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§2 

1. Przedmiot umowy należy dostarczyć w terminie  21 dni od daty podpisania umowy do siedziby Zamawiającego po 
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. Dostawa zostanie zrealizowana w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 
7:30 do 15:30. 

2. Wraz z dostawą przedmiotu umowy, w przypadku asortymentu przedmiotu umowy, gdzie w SIWZ Zamawiający 
wymagał aby sprzęt posiadał wymienione certyfikaty i spełniał wymienione normy, wykonawca dostarczy odpowiednie 
dokumenty. 

3. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty dostawy. 

4. Po odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca wystawi prawidłowo wypełnioną fakturę Zamawiającemu. 

 
 

§ 3 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji lub rękojmi na okres wskazany w zestawieniu, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 ( tabela kolumna  4),  licząc od daty odbioru przez Zamawiającego.  

2. W przypadku awarii przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w terminie do 3-ch dni 
roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

3. Zgłoszenie o awarii Zamawiający będzie składał telefonicznie na numer tel. ..................................., a następnie 

zgłoszenie to będzie potwierdzone faksem na nr ......................... lub e-mailem ............................................ 

4. W przypadku braku możliwości usunięcia wady/awarii/usterki w czasie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu,  
Wykonawca nieodpłatnie udostępni w ciągu kolejnych 24 godzin sprzęt o parametrach technicznych nie gorszych niż 
sprzęt, który uległ awarii. 

5. Nieprzekraczalny czas naprawy przedmiotu umowy to 14 (czternaście) dni. 

6. W przypadku nie naprawienia przedmiotu umowy w terminie 14 dni, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot 
umowy nowy, wolny od wad, o nie gorszych parametrach technicznych, na własny koszt do Zamawiającego.  

7. Wszelkie koszty transportu związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

8. Produkty objęte gwarancją w przypadku zaistniałych wad zostaną odebrane na koszt Wykonawcy do naprawy lub 
wymiany na nowe wolne od wad. 

9. Każdy podzespół wymieniony w przedmiocie umowy będzie posiadał gwarancję biegnącą od dnia wymiany - nie 
krótszą niż mówi ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 

§ 4 

Zapłata za dostarczony przedmiot umowy, nastąpi w terminie do 30 dni po otrzymaniu faktury, przelewem na rachunek 
Wykonawcy. 

 

§ 5 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych; 

2) Wykonawca nie dostarczy wraz z dostawą przedmiotu umowy dokumentów, o których mowa w §2 ust. 2 
umowy. 

3) Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie 35 dni licząc od daty podpisania umowy; 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy kary umowne  
z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach: 

1). za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego  
w § 1 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy; 

2). w przypadku niespełnienia warunku określonego w § 3 ust. 5, za każdy dzień opóźnienia 
w usunięciu awarii 0,1% wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 umowy; 
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3). za odstąpienie od umowy przez „Wykonawcę” z przyczyn niezawinionych przez „Zamawiającego” 
lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3  
w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 umowy. 

2. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 
wysokość kar umownych. 

 

 

§ 8 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z realizacją umowy będzie sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
 

 


