
 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie  
o zamówienie publiczne Wzór umowy nr  ……… / NZ  

  
Znak: SK/ZP - 27 /2015 

 
 
 
 

 

 

zawarta pomiędzy:  

MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  

W TORUNIU 

PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 

TEL. 056 63 98 119; FAX. 056 63 98 120 

NIP: 879-016-92-80                 REGON: 870525973 

 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151221 

Kapitał zakładowy: 8. 469. 500 PLN 

 

reprezentowaną przez: 

1. …………………….. –  …………………………. 

2. …………………….. –  …………………………. 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a  firmą ……………………………………………………………………….  

NIP:   …………………….;   REGON: …………………….……………….. 

KRS: ……………………. ; Kapitał zakładowy: …………………………… 

  

reprezentowaną  przez:  

1. ………………..  –  ………………………. 

2.  ……………….. – ………………………… 

 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

następującej treści: 
 

§1 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia  29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zgodnie ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, które to dokumenty 

stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa jednego, fabrycznie nowego z roku produkcji 2015 

serwera komputerowego ( serwer bazy danych i aplikacji) typ: rack wielkości 2U, 

Producent ………………  . 

2. Koszt transportu, załadunku i rozładunku, instalacji i montażu przedmiotu umowy  

obciąża Wykonawcę. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do umowy / na 

etapie postępowania jest to opis przedmiotu zamówienia/. 

4. Przedmiot umowy powinien być fabrycznie nowy, w pełni sprawny technicznie, 

nieuszkodzony, w oryginalnym opakowaniu, kompletny, zawierający wszystkie 

dodawane przez producenta akcesoria, jak np. kable połączeniowe, zasilające itp. 



5. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu niniejszej umowy, wyda Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie obejmowała co 

najmniej następujące informacje: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela  

w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, 

uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady fizycznej,  

a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu 

umowy.  

6. Dla dostarczonego przedmiotu umowy przez cały okres trwania gwarancji musi być 

zapewniona możliwość aktualizacji oprogramowania/firmware do najnowszej 

dostępnej wersji producenta i to w ramach otrzymanego przez Wykonawcę 

wynagrodzenia. 

 

§3 

Termin wykonania umowy:   …………………………………….  

 

§4 

1. Strony ustalają, że wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą wynosi:  ………zł/ netto 

+  23%VAT;  słownie:  ………………………………………….zł/netto +  23 %VAT. 

2. Cena przedmiotu umowy nie będzie ulegała zmianie, a jedyną podstawą do jej zmiany 

może być udokumentowana przez Wykonawcę zmiana stawki podatku VAT. 

3. Do zmiany ceny określonej w ust.2 umowy  z powodów określonych w ust.3 nie 

zachodzi  konieczność zmiany umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia 

należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki 

podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

 

§5 

 

1. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów  z Wykonawcą jest: 

…………………………………………………………………………………… . 

Osobą upoważnioną z ramienia Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest 

…………………………………………………………………………………………  

2. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie 

faktury.  

3. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonany przedmiot umowy  

w terminie 21 dni od daty  doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej  

faktury VAT. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem NIP: 879-016-92-80. 

 

§6 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym  

w §3, a także nie usunięcia wad w terminie wymienionym  

w protokole odbioru oraz w terminie wymienionym w  §9 ust.4 Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w  wysokości 5 % wartości brutto 

umowy określonej w §4 ust.1 za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w §4 ust.1. 

3. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej 

bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę.  

 

 



 

§7 

 

1. Wykonawca   zobowiązuje   się  do   zachowania   w   tajemnicy   wszelkich   

informacji   uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiących 

tajemnicę Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania w celu wykonania prac serwisowych 

przedmiotu umowy przeszkolony personel. 

 

§8 

Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie.  

 

§9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze  

…………… ale nie krótszym  niż 60 miesięcy.  

2. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w tym 

także na wszelkie wykonane prace instalacyjne, użyte materiały i osprzęt  opisany w 

Załączniku nr 1 do umowy na okres , o którym mowa w ust.1.  

3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty pozytywnego odbioru przedmiotu umowy. 

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek w przedmiocie umowy, 

Zamawiający powiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca 

zobowiązuje się w terminie określonym w załączniku 1 do niniejszej umowy do ich 

bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. 

5. Reklamacje z tytułu wad przedmiotu umowy Zamawiający składa pisemnie, faksem 

lub drogą elektroniczną. 

 

§10 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać postanowień  

art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą dotyczyć: 

1) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia 

wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć  

w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności  

i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, 

2) zmian w zakresie wymogów stawianych przez Zamawiającego dotyczących 

dostawy przedmiotu umowy, w szczególności w sytuacji, gdy ze względu na 

zmianę przepisów prawa lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie 

będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę tych wymogów lub konieczne 

będzie spełnienie wymogów dodatkowych, 

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającej w szczególności ze zmiany 

przepisów prawa, w tym przepisów dot. stawki podatku VAT, przy zachowaniu 

cen netto bez zmian, 

4) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta lub 

Wykonawcę, 

5) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla przedmiotu 

umowy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia 

wydajności urządzenia oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez 

producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy lub jego  elementów, 

6) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 



7) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,  

a które są korzystne dla Zamawiającego. 

2. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załącznika może nastąpić za zgodą obu Stron 

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 

3. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz 

adresu korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów 

telefonów i faksów, a także zmiana osób upoważnionych do kontaktu nie stanowi zmiany 

treści umowy i wymaga tylko  pisemnego powiadomienia. 

4. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu 

korespondencyjnego. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelką korespondencję 

wysłaną na ostatni adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną 

uważa się za doręczoną. 

 

§11 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§12 

Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ze dla każdej ze 

stron. 

 

Wykonawca                                                                                                             Zamawiający 

   


