
PROJEKT 

UMOWA NR .............................................. 
DLA CZĘŚCI: V 

 
Zawarta w dniu ………2015 roku w Poznaniu pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim, w imieniu którego działa Pani Małgorzata Waszak - Dyrektor 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu  
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego PODGiK w Poznaniu–Pani Barbary Szramy 
zwanym w dalszej części Zamawiającym 
a 
przedsiębiorcą: ………………………………………………………………………………... 
(zamieszkałym …………………………………PESEL………………...…………………...) 
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem …………………….., 
w ………………………………………………………………………………………………... 
(wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej, nr NIP……………………….., nr REGON ……………………)  
z siedzibą w: …………………………….  
reprezentowanym przez: ……………………………………  
zwanym w dalszej części Wykonawcą 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych, zgodnie 
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013r., poz. 907 ze zm.).  

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa zestawów komputerowych do siedziby 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu przy 
ul. Jackowskiego 18. 

2. Szczegółowy opis parametrów technicznych i ilościowych przedmiotu umowy zawarty 
został w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego 
w ust. 1 oraz rozładować go i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
w jego siedzibie. 

 
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy określonego w § 1 
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy. 
 

§ 3 
1. Strony sporządzą protokół odbioru ilościowo-jakościowego, który będzie podstawą do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę.  
2. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków Wykonawca wystawi fakturę po 

protokolarnym odebraniu ich usunięcia przez Zamawiającego. 
 



  

 
§ 4 

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 nastąpi 
w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na: 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18,  
60-509 Poznań, NIP:781-18-57-850, przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

 
§ 5 

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi: …………………………zł netto 
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………) 
plus podatek VAT w wysokości – …………………… zł 
co łącznie stanowi kwotę brutto …………………… zł (słownie złotych: ………………) 
- na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie sumę cen jednostkowych za poszczególne 
zestawy komputerowe stanowiące przedmiot umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy 
stanowiącej załącznik nr 2. 

 
§ 6 

1. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi, wad powstałych z przyczyn, 
za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wymiany przedmiotu umowy na nowy, 
wolny od wad.  

2. Koszty związane z wymianą przedmiotu umowy poniesie w całości Wykonawca. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego 

na skutek zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1. 
 

§ 7 
1. Strony w trakcie trwania niniejszej umowy wykluczają możliwość zmiany cen 

jednostkowych za wykonanie przedmiotu umowy.  
2. Wskazana w § 5 ust. 1  wartość przedmiotu umowy stanowi maksymalną wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 8 
1. Dostawa przedmiotu umowy do Zamawiającego i jego rozładunek odbywa się na koszt 

Wykonawcy. 
2. Wykonawca ponosi koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas dostawy i rozładunku. 
 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru od Zamawiającego sprzętu komputerowego 

niezdatnego do dalszego użytkowania w ilościach nie większych niż ilości odpowiadające 
zamówieniu. 

2. Wykonawca potwierdza odbiór zużytego sprzętu komputerowego na piśmie. 



  

 
§ 10 

1. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne na dostarczony sprzęt 
o którym mowa w § 1. Wydanie kart nastąpi wraz ze sporządzeniem protokołu odbioru 
ilościowo-jakościowego. 

2. Gwarancja liczona jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
ilościowo-jakościowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Wszelkie koszty napraw i dojazdu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Prawidłowa 
eksploatacja i konserwacja urządzeń należy do obowiązków Zamawiającego.     

4. Wykonawca oświadcza, że udziela ……-letniej gwarancji na dostarczone stacje robocze, 
drukarki, monitory, UPSy. 

5. Wykonawca oświadcza, że gwarancja o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu 
obejmuje świadczenie usług w zakresie bezpłatnych napraw i części. 

6. Czas reakcji serwisu na awarię: do końca następnego dnia roboczego liczonego od 
pisemnego zgłoszenia faxem/mailem. W przypadku, gdy czas naprawy przekracza 3 dni 
robocze, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w miejsce uszkodzonej jednostki, 
jednostkę zastępczą o parametrach nie gorszych od parametrów uszkodzonej. 
W przypadku niedostarczenia jednostki zastępczej w wymaganym terminie, Zamawiający 
może wynająć jednostkę zastępczą na koszt Wykonawcy. 

7. Wykonawca oświadcza, że w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tej samej 
jednostki, zobowiązuje się dostarczyć nową jednostkę wolną od wad. 

 
§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
a) 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 

w dostawie przedmiotu umowy, określonego w § 1, ponad termin określony w § 2, 
b) 15% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 5 ust. 1, w przypadku 

odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 
2. W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kary umownej Zamawiający ma 

prawo żądać odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. 
                                                                          

§ 12 
Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę oraz przez następujących 
podwykonawców i w zakresie jak niżej: 
Podwykonawca ……………………. zakres wykonywanych prac ……………………………. 

 
§ 13 

W razie zaistnienia 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 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. 
 
 
 



  

§ 14 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
   

§ 15 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 16 
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 17 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz Wykonawca. 
 
Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część: 
1. opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja ilościowo-jakościowa - załącznik nr 1  
2. oferta Wykonawcy - załącznik nr 2 
 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


