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UMOWA Nr   / 2008

zawarta w dniu  .......................................... w Łodzi pomiędzy:
Prokuraturą  Okręgową  w  Łodzi,  ul.  Kilińskiego  152,  zwaną  w  treści umowy  Zamawiającym, 
reprezentowaną przez:

........................................ - ...........................................

........................................ - ...........................................
z jednej strony, a:

firmą .......................................,  z  siedzibą w  ...............................................,  o  numerze  identyfikacji 
podatkowej ............................, REGON ........................., zwaną w treści umowy Wykonawcą, wyłonioną w 
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  nr  sprawy III  G  2300  /  9  /  08,  w trybie  przetargu 
nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2007 Nr 
223 poz. 1655 t. j. ), oznaczonej dalej jako Pzp. reprezentowaną przez:

........................................ - ...........................................

........................................ - ...........................................
o następującej treści:

§1

1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa sprzęt komputerowy w liczbie i o parametrach technicz-
nych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
a) dostawę sprzętu komputerowego, do siedziby Zamawiającego, w konfiguracji i o parametrach technicz-
nych określonych w ofercie z dnia ................................, zgodnie z § 3
b) obsługę gwarancyjną w zakresie określonym w § 4 niniejszej umowy.
c) przekazanie Zamawiający dokumentacji sprzętu komputerowego, zgodnie z § 5.

§2
Dostawca oświadcza, że:
1. Jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy.
2. Sprzęt komputerowy posiada niezbędne świadectwa homologacji.
3. Dostarczony sprzęt komputerowy jest fabrycznie nowy oraz  pochodzący z bieżącej produkcji. 

§3
1. Dostawa sprzętu komputerowego przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w terminie:
    20 dni  od daty podpisania umowy.
2.Sprzęt komputerowy będzie odbierany na terenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przez komisję dwustron-
ną
    w składzie: jeden przedstawiciel Wykonawcy i dwóch przedstawicieli Zamawiającego.
3. Przekazanie sprzętu nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, podpisanych przez
    przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 
4. Dostawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie (również faks) o rzeczywistym
    terminie dostawy sprzętu komputerowego. 
5. Protokoły zdawczo-odbiorcze zostaną podpisane najpóźniej w dniu następnym po odbiorze sprzętu.

§4
1.   Wykonawca udziela na sprzęt określony w załączniku Nr 1 ....... miesięcznej gwarancji na prawidłowe 
      działanie dostarczonego sprzętu komputerowego. Gwarancja obejmuje bezpłatne wykonywanie napraw
      ewentualnych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe.
2. Okres gwarancji jest liczony od daty dostarczenia sprzętu komputerowego, o którym mowa w § 3 punkt 3.
3. / W przypadku konieczności przeprowadzania konserwacji w okresie gwarancyjnym/. W okresie 

gwarancyjnym Wykonawca będzie wykonywał nieodpłatnie czynności konserwacyjne niezbędne do 
utrzymania gwarancji. Niewykonanie ww. czynności nie upoważnia Wykonawcę do odmowy wykonania 
naprawy gwarancyjnej. /W przypadku braku konieczności przeprowadzania konserwacji w okresie 
gwarancyjnym/. Wykonawca oświadcza , że w okresie gwarancyjnym nie ma potrzeby wykonywania 
czynności konserwacyjnych, niezbędnych  do utrzymania gwarancji.

4. W  przypadku  awarii  dysku  twardego  obsługa  gwarancyjna  będzie  wykonywana  przez  dostarczenie 
nowego dysku twardego.  Uszkodzony dysk  twardy -  dotyczy części  mechanicznej urządzenia  wraz z 
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talerzami - pozostanie własnością Zamawiającego lub zostanie fizycznie, komisyjnie zniszczony na terenie 
siedziby Zamawiającego w sposób uniemożliwiający odczytanie danych.

5. W przypadku konieczności naprawy gwarancyjnej jednostek centralnych poza terenem Prokuratury będą 
one zabierane bez dysków twardych, które pozostaną na czas naprawy u Zamawiającego.

6. W  przypadku awarii  sprzętu komputerowego Zamawiający dokona zgłoszenia awarii  / opis procedury 
zgłoszenia  awarii  np.:  Zamawiający  dokona  pisemnego  zgłoszenia  awarii  (również  faks)  przez 
upoważnionego pracownika. Wykonawcy potwierdzi zgłoszenie awarii również na piśmie (również faks)/. 
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  usunięcia  awarii,  nie  dłużej  jednak  niż  w  ciągu  48 
(słownie: czterdziestu ośmiu) godzin, licząc od chwili otrzymania zawiadomienia o awarii. W przypadku 
niemożności  naprawy  uszkodzonego  sprzętu  w  miejscu  jego  zainstalowania  w ciągu  48  (słownie: 
czterdziestu ośmiu) godzin. Wykonawca zobowiązuje się podstawić Zamawiającemu sprzęt  zastępczy, 
o porównywalnych  parametrach.  Sprzęt  zastępczy  podstawiony  zostanie  nie  później  niż  w  ciągu  48 
(słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od chwili zgłoszenia awarii.

7. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, określonych w punkcie 6  niniejszego paragrafu, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do kary umownej w wysokości 2% wartości uszkodzonego sprzętu 
komputerowego z dnia wystawienia faktury, za każdy dzień zwłoki w   usunięciu awarii.

8. Gwarancja  ulega  automatycznemu  przedłużeniu  o  okres  liczony  od  dnia  zgłoszenia  Wykonawcy 
o uszkodzeniu sprzętu komputerowego, do dnia zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu awarii / opis 
procedury,  np.:  na  piśmie  (również faks)  a  usunięcie  awarii  potwierdzone  zostanie  na  piśmie  przez 
przedstawiciela Zamawiającego/.

§5
Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  dokumentację  (opisy  sprzętu  komputerowego,  licencje  na 
oprogramowanie i  instrukcje obsługi), w  ilości odpowiadającej ilości sprzętu komputerowego, nie później niż 
w dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

§6
1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  wynagrodzenie

w wysokości .................. zł brutto (słownie: ....................................................................).
2. W  cenie  sprzętu  opisanego w załączniku  numer 1,  zawarte  są  wszystkie  niezbędne opłaty związane 

z dostawą, a w szczególności podatki, opłaty graniczne, cło, transport, ubezpieczenie,  itp.
3. Wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na  konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze.

§7
Strony ustaliły następujące zasady płatności:
1. Zapłata  wynagrodzenia  przez  Zamawiającego  nastąpi  na  podstawie  [jednej  faktury]  /  [dwóch  faktur] 

wystawion[ej]/[ych] przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 
3 punkt 5.

2. Zapłata  wynagrodzenia  przez  Zamawiającego  nastąpi  w  ciągu  30  (słownie:  trzydziestu)  dni  od  daty 
otrzymania [faktury wystawionej] / [faktur wystawionych] przez Wykonawcę.

3. Data  wystawienia  faktury  nie  może  być  wcześniejsza  od  daty  podpisania  protokołu  zdawczo   - 
odbiorczego.

4. W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  ma  prawo  naliczyć  odset-
ki ustawowe.

§8
1. Faktura zostanie wystawiona na:

Prokuratura Okręgowa w Łodzi - 90-322 Łódź, ul. Kilińskiego 152
   NIP: 725 -11- 05 -734 

2. Na fakturze powinien znajdować się dopisek: numer i data zawarcia niniejszej umowy.

§ 9
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo naliczyć 
kary umowne :
1. w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, 10% (słownie: dziesięć procent) wartości umowy,

kara umowna płatna jest w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 
2. w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu komputerowego w stosunku do terminów ustalonych w § 3 

niniejszej  umowy,  0,02%  wartości  niedostarczonego  sprzętu,  za  każdy  dzień  zwłoki.  Dopuszcza  się 
możliwość potrącenia kary umownej z faktury Wykonawcy.

3. łączna  wartość  naliczonych  kar  z  tytułu  opóźnień  nie  może  przekroczyć  5% (słownie:  pięć  procent) 
wartości  umowy.  W  przypadku,  gdy łączna wartość  naliczonych kar  osiągnęłaby poziom 5% wartości 
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umowy, uważać się będzie, że Wykonawca odstąpił  od umowy i  zastosowane zostaną postanowienia 
punktu 1. 

4. Zamawiający ma prawo żądać również odszkodowania uzupełniającego z tytułu szkody, jakiej doznał na 
skutek odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź opóźnienia w dostawie sprzętu komputerowego.

§10
1. Wszelkie  spory  powstałe  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  Strony  zobowiązują  się  rozwiązywać 

polubownie.  W  przypadku  kiedy  okaże  się  to  niemożliwe,  spory  te  zostaną  poddane  przez  Strony 
rozstrzygnięciu  przez  Sąd  miejscowo  właściwy  dla  siedziby  Zamawiającego.  Strony  zobowiązują  się 
wykonać orzeczenie Sądu natychmiast i dobrowolnie.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej.

§11
1. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejszą  umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy.
3. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

§ 12

Załączniki:
Specyfikacja techniczna komputerów przenośnych.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Załącznik Nr 1

do umowy nr  ___/  2008  

                  

                     Specyfikacja Techniczna Komputerów Przenośnych

    
   
   L.p.

             

                Nazwa urządzenia        ilość  
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ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA
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