
        Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

- P R O J E K T - 
 

U M O W A   N R  ........../2009 
 

zawarta w dniu ............................. w Ząbkowicach Śl.  pomiędzy Starostwem Powiatowym,  
57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11,  zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:  
 
1.  .......................................................  - .......................................................... 

2.  .......................................................  - .......................................................... 

a firmą    ...................................................................................................................................................... 

z siedzibą     .................................................................................................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą 
reprezentowanym przez: 

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

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

w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie  z art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawa zamówień publicznych  
( tekst jedn.Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz..1655. ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Urządzeń komputerowych i oprogramowania”:  
1.  Zestaw komputerowy nr 1 - szt. 8 
2. Zestaw komputerowy nr 2 - szt. 6 
3. Drukarka atramentowa kolorowa A3 - szt.2 
4. Drukarka monochromatyczna laserowa - szt. 2 
5. Projektor - szt.1 
6. Telefax - szt. 1 
7. Karta graficzna na AGP - szt.1 
8. Arta graficzna na PCI-Express - szt. 1 
9. Karta sieciowa - szt.4 
10. Karta muzyczna - szt.1 
11. Mysz - szt.3 
12. Klawiatura - szt.3 
13. Listwa antyprzepięciowa - szt.4 
14. Zasilacz awaryjny UPS - szt.4 
15. Kabel USB przedłużacz - szt.3 
16. Monitor przemysłowy + konwenter VGA/BNC - szt.1 
17. Gilotyna B0, obcinarka nożowa Filux  -szt.1 
18. Przejściówka zasilania - szt.5 
19. Kabel do drukarki - szt.10 
20. Hub USB z wbudowaną kartą dźwiękową - szt.1 
21. Acrobat 9 Profesjonal PL -szt.1 
 
 
Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków  
zamówienia i posiada stosowne atesty i certyfikaty.  

§ 2 

Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 



§ 3 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w Ząbkowicach Śl. przy ul.  
     Sienkiewicza 11. 
2. Koszty dostawy ponosi Wykonawca. 
3. Dokumentem stwierdzającym wykonanie dostawy będzie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany  
    przez  przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
4. Protokół ten potwierdza ilościowe dostawy, a jego integralną część stanowią wymagane certyfikaty  
    jakości, gwarancje, dokumentacje techniczne i licencje. 

§ 4 

Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są: 
1. Ze Strony Zamawiającego ................................................................................... 
2. Ze strony  Wykonawcy ........................................................................................ 

§ 5 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne towarów. 
2. Przez wadę fizyczną rozumie się także jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu  
    zamówienia zawartym w SIWZ. 
3.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne towarów. 

§ 6 

1.Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach umowy są wolne od wad  
    fizycznych w rozumieniu § 5 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.  
 2 Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu  
    rękojmi za wady fizyczne towarów. 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakupiony przedmiot umowy określony w § 1 na  
     czas wynikający ze „Specyfikacji technicznych ” do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2 .Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru sprzętu i jest automatycznie przedłużany o czas napraw  
     gwarancyjnych. 
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji: 

a) wad, usterek w przedmiocie umowy określonym w § 1, Zamawiający zawiadamia pisemnie, bądź 
telefonicznie Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 1 
dnia do ich usunięcia,  

b) w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż jeden dzień roboczy, Wykonawca ma 
obowiązek na okres naprawy dostarczyć przedmiot umowy zastępczy o parametrach nie gorszych 
niż uszkodzone, 

c) jeżeli wada lub usterka nie będzie możliwa do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do  
          wymiany przedmiotu umowy na nowy po dokonaniu trzech bezskutecznych napraw w terminie 
          2 dni, 
4. Koszty związane z wykonaniem zobowiązań umownych określone w ust.3 ponosi Wykonawca. 

§ 8 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy w łącznej kwocie netto …………….  

     zł, podatek VAT …………….zł, razem brutto ……………….zł        

    słownie zł: ............................................................................................................................................... 
2. Podstawą do wystawienia faktury jest potwierdzone przez Zamawiającego wykonanie zamówienia 
    o którym mowa w § 3 ust.3. 
3. Zapłata ceny nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w banku ...... ...................................................   
     ............................................................  nr konta .................................................................................... 
    w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 
4. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie     



    przelewu wynagrodzenia Wykonawcy.  
§  9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
   a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny netto określonej w § 8  
       ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% ceny netto  
    określonej w § 8 ust.1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

  c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%  
   wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, 
 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 10 

1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień 
    do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić  
    treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność  
    wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili   
    zawarcia umowy. 
2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

§ 11 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w   
    interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający   
    może odstąpić od umowy z chwilą powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego   
    oświadczenia. 

§ 12 

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą    
    posiłkować się postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferty. 
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
    oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny  
    właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 

§ 14 

Integralna część umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ………………….. 

 

 WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
KJ 


