
  

 

Załącznik nr 3 – istotne postanowienia umowy 
 

UMOWA NR …………………… 

 

zawarta w dniu …………..r pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, 

posiadającą NIP: 586-23-12-326 reprezentowaną przez dyrektora Laboratorium Innowacji 

Społecznych, z siedzibą w Gdyni, 81-451 Gdynia, przy Al. Zwycięstwa 96/98, posiadającym 

Regon 363799128, panią Aleksandrę Markowską, działającą na podstawie upoważnienia 

wydanego Zarządzeniem nr 5398/16/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 listopada 

2016r., zwanym w dalszej części  umowy Zamawiającym, 

a 

………………….., z siedzibą w ………. (00-000), przy ul. ……………………….., wpisanym do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem: ……………, posiadającym NIP: …………………., REGON: ………………., 

reprezentowanym przez : 

Pana ………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

o następującej treści : 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego dla Laboratorium Innowacji 
Społecznych zgodnie z wymaganiami i parametrami Zamawiającego określonymi w zapytaniu 
ofertowym. 

2. Przedmiot dostawy w szczególności swoim zakresem obejmował będzie dostawę sprzętu 
wskazanego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, określającym parametry poszczególnych 
pozycji zamówienia.  

3. Integralną częścią niniejszej umowy staje się Formularz Oferty wykonawcy. 
4. Dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny 

od wad prawnych i fizycznych, nadający się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, w oryginalnych 
opakowaniach Wykonawcy lub producenta z gwarancją oraz posiadać instrukcję obsługi w 
języku polskim. 

5. Przedmiot umowy musi spełniać wszystkie wymogi, normy dotyczące bezpieczeństwa oraz 
zużycia energii wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać deklarację zgodności 
uwidocznioną oznaczeniem znakiem CE. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu na własny koszt i ryzyko do siedziby 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, iż upewnił się, co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty oraz 
zgodności oferty z wymaganiami. 

 



  

 

§ 2 

Termin wykonania 

1. Termin realizacji umowy wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 
2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się jednoetapowo z udziałem przedstawicieli obu stron  

i w wypadku braku usterek i wad zakończony zostanie podpisaniem protokołu odbioru 
końcowego. 

3. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń lub wad do dostarczonego sprzętu Wykonawca 
zobowiązuje się do ich usunięcia lub uzupełnienia braków w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia 
przez Zamawiającego. 

 
§3 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca będzie ponosił pełną i całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy do chwili 
dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zgodnego ze wszystkimi wymaganiami  
i parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w zapytaniu. W razie jakichkolwiek niezgodności 
dostarczonego sprzętu z wymogami i parametrami Wykonawca zobowiązany jest do wymiany go 
na właściwy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy oraz 
wszelkie oprogramowanie i aplikacje informatyczne, niezbędne dla działania sprzętu oraz 
zapewnić Zamawiającemu odpowiednią niewyłączną, bezpłatną, bezterminową licencję 
upoważniającą do korzystania z oprogramowania w niezbędnym zakresie. 

4. Wykonawca oświadcza, iż każdy sprzęt podlegający dostawie na podstawie niniejszej umowy 
posiadać będzie wszelkie wymagane prawem polskim dokumenty: certyfikaty i dopuszczenia do 
użytkowania - zgodnie z przeznaczeniem (o ile wynika to z odpowiednich przepisów prawa) 
spełniać będzie wymagania dla oznaczenia ich właściwym symbolem „CE”, na dowód czego sprzęt 
musi posiadać oznaczenie go tym znakiem. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do dostarczonego sprzętu instrukcję obsługi  
i konserwacji w języku polskim oraz karty gwarancyjne, dołączyć niezbędne certyfikaty, Deklarację 
Zgodności (CE) najpóźniej wraz z dostawą sprzętu. 

 
§ 4 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

Obowiązki  Zamawiającego w ramach niniejszej umowy: 

1) Terminowa zapłata należności, 
2) Dokonanie odbioru przedmiotu umowy, po stwierdzeniu poprawności jego działania. 

 

§ 5 

Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawcy 

1. W ramach niniejszej umowy osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do porozumiewania się z 
Zamawiającym będzie: Pan ……………………………………………. 



  

 

2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą będzie: Pan 
Paweł Wyszomirski, p.wyszomirski@lis.gdynia.pl, tel. (58) 727-39-02. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z zapytaniem oraz wybraną w 
trybie zapytania o cenę ofertą Wykonawcy, będzie wypłacone wynagrodzenie zgodnie z treścią 
oferty za dostawę całego przedmiotu umowy, w wysokości: 
………………………. zł netto (słownie: …….. zł 00/100),……….. zł brutto (słownie: ……………….. zł 

00/100), podatek VAT 23% w wysokości …………………… zł. 

2. Określone w formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej umowy ceny jednostkowe są 
niezmienne i obejmują również świadczenia w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i 
rękojmi. 

3. Podstawę wystawienia faktury stanowił będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę 
bezusterkowy protokół odbioru końcowego lub protokół odbioru końcowego po usunięciu wad i 
usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego. 

4. Do protokołu odbioru końcowego muszą być dołączone min: karta gwarancyjna, deklaracja 
zgodności z normami CE oraz jeśli to konieczne inne dokumenty o których mowa w §3 ust. 4 i 5 
niniejszej umowy. Niedostarczenie w/w dokumentów będzie traktowane, jako niewykonanie 
przedmiotu umowy. 

5. Płatność będzie zrealizowana w ciągu 14 dni od daty poprawnie wystawionej przez Wykonawcę 
faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby upoważnionej  
ze strony Zamawiającego.  

7. Wykonawca wystawi faktury na dane:  
a) Nabywca: 

Gmina Miasta Gdyni  
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  
NIP: 586-23-12-326 

b) Płatnik: 
Laboratorium Innowacji Społecznych 
81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 

 

§ 7 

Gwarancja i rękojmia 

1) Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy 
przez okres: 
a) dla zestawu komputerowego nr 1 - 2 lata dla firm i instytucji, 
b) dla zestawów komputerowych nr 2 i nr 3 - 3 lata dla firm i instytucji, u klienta w następnym 

dniu roboczym – (Gwarancja - 36 months on-site next business day), 
c) dla sprzętu ujętego w pozycjach 4 i 5 - 2 lata dla firm i instytucji, 



  

 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez obie Strony bez 
zastrzeżeń. Wykonawca udziela także rękojmi na czas analogiczny do czasu gwarancji dla 
poszczególnych zestawów opisanej w niniejszym ustępie. 

2) Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnianie deklarowanych 
przez producenta funkcji użytkowych stwierdzone w dostarczonym przedmiocie umowy. 

3) Do dostarczonych urządzeń, o których mowa w §1, będzie dołączona karta gwarancyjna 
zawierająca: typ i numer seryjny urządzenia oraz termin gwarancji zgodnie z tabelą §7 pkt 1. Fakt 
awarii, naprawy i ewentualnej wymiany urządzenia na nowy będzie odnotowywany każdorazowo 
w karcie gwarancyjnej. 

4) Wykonawca gwarantuje, że usługi w ramach niniejszej umowy będą świadczone w sposób 
profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej. 

5) W okresie gwarancji, zgłoszenia błędnego działania przedmiotu umowy będą przekazywane za 
pomocą e-mail. Dodatkowo Zamawiający może przekazać zgłoszenie telefonicznie.  

6) Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę: 
a) telefonicznie, w dni robocze, pod numerem:…………………… 
b) e-mailem, całodobowo, na adres: ………………………………. 

7) Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych 
danego sprzętu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany sprzętu, w 
którym ujawniły się wady, na nowy, wolny od wad, w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego takiego żądania. 

8) W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie sprzętu w okresie 
gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, o 
takich samych lub lepszych parametrach i funkcjonalności. 

9) W okresie gwarancji i rękojmi wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem przedmiotu 
umowy do serwisu pokrywa Wykonawca. 

10) W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem  
o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się 
uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. Jeśli wyniki 
ekspertyzy potwierdzają awarię, usterkę sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wykonać naprawę 
gwarancyjną. 

11) Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady. 

 

§ 8 

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

2. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 
a) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości umowy za 
każdy dzień opóźnienia ponad termin wskazany przez zamawiającego w §2, 

b) W przypadku przekroczenia terminu naprawy/awarii Wykonawca zapłaci karę umowną 
Zamawiającemu w wysokości 0,3 % wartości tego sprzętu brutto, za każdy dzień opóźnienia, 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych zgodnie z 
Kodeksem cywilnym, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 



  

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie: 
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
b)  opóźnienia dostawy przez Wykonawcę o więcej niż 10 dni. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w 
terminie 14 dni od stwierdzenia przesłanki do odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym 
do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 
egz. dla Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 


