
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

Wzór umowy 

 

zawarta w dniu ………………………...….................. w Kolbuszowej pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 111A, 36-100 

Kolbuszowa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000593583, NIP: 8141685725, Regon: 363020205, o kapitale zakładowym 818 000,00 zł, 

prowadzącym działalność z zakresu usług komunalnych mających charakter użyteczności publicznej, 

reprezentowanym przez: 

Adam Maternia – Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny 

zwany w dalszej treści Umowy Zamawiającym 

a 

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

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

 

Zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz urządzeń 

peryferyjnych do siedziby Zmawiającego. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w: 

1) zapytaniu ofertowym z dnia ………………………….…………… oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

2) ofercie Wykonawcy z dnia ………………………….…………… stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
 

§2 

1. Zamawiający wymaga, aby jakość przedmiotu dostawy była zgodna z wymaganiami określonymi 

w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy kompletnie z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć i z należytą starannością. 
 

§3 

1. Za zrealizowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie: 

.……………………………………….…………… zł netto ( .……………………………………….…………… zł brutto na dzień podpisania umowy). 

2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT 

w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu ze swojej strony. 

4. Fakturę należy wystawić na: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 111A 

36-100 Kolbuszowa 

NIP: 814-16-85-725 

5. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty, Wykonawca ma prawo do 
ustawowych odsetek za opóźnienie. 

6. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie podatki, opłaty oraz inne obciążenia, jakie mogą zostać 
nałożone na Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§4 

1. Przedmiot umowy powinien zostać zrealizowany do dnia ………………………...….................. 2017 r. 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot dostawy na własny koszt i na własne ryzyko 



do budynku Zamawiającego: ul. Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa, w dniu roboczym, 

w godzinach od 8
00

 do 15
00

. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o terminie wykonania umowy faksem lub 

e-mailem osobę wskazaną do kontaktu ze strony Zamawiającego, najpóźniej na jeden dzień 

roboczy przed planowanym dniem dostawy. W razie gdy termin ten nie będzie dogodny dla 

Zamawiającego, wskaże on inny termin, nie później niż 2 dni robocze po terminie wskazanym 

przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 1. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu łącznie z przedmiotem dostawy: 

1) kartę katalogową oferowanych urządzeń z zaznaczeniem wymaganych parametrów 

technicznych, 

2) nośniki instalacyjne oprogramowania, jeśli dotyczy, 

3) instrukcję obsługi w języku polskim oraz dokumentację do oprogramowania w języku polskim 

albo inną równoważną publikację w języku polskim, 

4) indywidualną kartę gwarancyjną urządzenia, wypełnioną czytelnie i bez poprawek, 

z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia 

(zgodnym z numerem uwidocznionym na obudowie tego urządzenia), jeśli dotyczy, 

5) dokumentację eksploatacyjną, która zawiera informacje dotyczące: 

a. podstawowych wymagań instalacyjnych, 

b. podstawowych warunków użytkowania. 
 

§5 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu dostawy, o której 

mowa w §1 ust. 1, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust. 1 uważa się za dotrzymany, 

jeżeli przed jego upływem został sporządzony i podpisany przez strony umowy bezusterkowy 

protokół odbioru. 

3. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu 

wykrytych wad w przedmiocie umowy, Strony nie sporządzą protokołu odbioru, a upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze 

wskazaniem zastrzeżeń. 

4. Zamawiający ustanawia do odbioru przedmiotu umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą – 

Grzegorza Stąpor, e-mail: grzegorz.stapor@kolbuszowa.pl, tel. 17 227 52 27 wew. 33. 

5. Osobą do kontaktów z Zamawiającym oraz upoważnioną do przekazania Zamawiającemu 

przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest………………………...…..................………………………...…...........………………………...….........  

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

§6 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 

przedmiotu umowy. 

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność oferowanego 

przedmiotu umowy z opisem zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 

umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu 

umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób 

trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej pozostające 

w związku z wprowadzeniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

6. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy spowoduje naruszenie praw własności 



intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich lub wszczęty zostanie w tym zakresie spór, 

Wykonawca na wniosek Zamawiającego weźmie bezpośredni udział w sporze z osobą trzecią w 

zakresie naruszenia przysługujących jej praw, o ile spór taki oparty będzie na zarzucie osoby 

trzeciej, że korzystanie z wykonanego przedmiotu umowy przez Zamawiającego w jakikolwiek 

sposób narusza prawa takiej osoby trzeciej. Wykonawca zwróci Zamawiającemu uzasadnione 

koszty wydatków koniecznych do prowadzenia obrony. 
 

§7 

1. Wykonawca udziela gwarancji sprawności i bezusterkowego działania przedmiotu umowy na 

okresy wskazane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, chyba że Wykonawca zaproponował 

w ofercie dodatkowy okres gwarancji na sprzęt komputerowy oraz urządzenia peryferyjne. 

Okresy gwarancji nie mogą być też krótsze niż gwarancja udzielona przez producenta. Termin 

gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru całości przedmiotu umowy. 

2. W okresie objętym gwarancją Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego określonego 

w §3 ust. 1 zobowiązany jest do: 

a) naprawy przedmiotu dostawy lub jego części, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w 

jego funkcjonowaniu, w terminie 2 dni roboczych od chwili otrzymania informacji 

o wystąpieniu wady zgodnie z ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem lit, b, 

b) wymiany przedmiotu dostawy bądź jego części na nowy i wolny od wad w przypadku 

wystąpienia niemożliwych do naprawienia wad, w terminie do 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania informacji o wystąpieniu wady. 

3. W razie wystąpienia wad w funkcjonowaniu przedmiotu dostawy lub jego części, Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub e-mailem. 

4. Strony ustalają dostępność serwisu Wykonawcy w systemie 5 x 6 (5 dni roboczych po 6 godzin 

każdego dnia, w godzinach od 8
00

 do 14
00

). 

6. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie może być dłuższy niż 4 godziny. Jako czas reakcji 

rozumiany jest czas jaki upływa od momentu zgłoszenia awarii do czasu podjęcia czynności 

serwisowych w siedzibie Zamawiającego. 

7. Wykonawca udostępni Zamawiającemu do eksploatacji w ramach wynagrodzenia umownego, 

o którym mowa w §3 ust. 1, przez okres trwania naprawy, sprzęt zastępczy wolny od wad, 

o parametrach nie gorszych niż parametry sprzętu wymienianego, gdy czas naprawy urządzenia 

przekroczy 1 dzień roboczy licząc od dnia zgłoszenia do tej naprawy. Udostępnienie sprzętu 

zastępczego nastąpi wraz z upływem ww. okresu bez zgłaszania przypominającego. 

8. Naprawa, dostarczenie sprzętu zastępczego, wymiana na nowy sprzęt, wolny od wad obejmuje 

również zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w miejscu jego użytkowania, które dokonywane 

jest w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §3 ust. 1. 

9. Wszystkie naprawy w okresie obowiązywania gwarancji będą wykonane na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, w miejscu jego użytkowania, chyba że Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na jego 

naprawę w innym miejscu. Ewentualne koszty transportu do i z miejsca naprawy pokrywa 

Wykonawca. 

10. Uregulowania niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy gwarancja 

udzielona jest przez producenta sprzedawanych urządzeń. W takim wypadku Wykonawca może 

posłużyć się serwisem producenta, o ile warunki serwisu i gwarancji są nie gorsze od wyżej 

opisanych. 
 

§8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% (dwa procenty) wartości 

wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie przez jedną ze Stron od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości wynagrodzenia umownego netto, określonego 

w §3 ust. 1, 



c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji 

w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia umownego netto określonego 

w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia ustalonego na usunięcie wad. 

2. Zapłata kary umownej nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do jej 

zapłaty. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, 

jeżeli szkoda przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z powodów 

nieobjętych karą umowną. 

 

§9 

Wykonawca zapewnia, że ewentualni podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich postanowień 

niniejszej umowy. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 
 

§10 

Zamawiający oprócz wypadków wymienionych i kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy także 

w razie: 

a) zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy o co najmniej 7 dni, w terminie 14 dni 

począwszy od upływu ostatniego z 7 dni zwłoki Wykonawcy, 

b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji o co najmniej 

7 dni, w terminie 14 dni począwszy od upływu ostatniego z 7 dni zwłoki Wykonawcy. 
 

§11 

Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy 

nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
 

§12 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 
 

§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, 

w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują 

strony 

 

Wykonawca:        Zamawiający: 


