
 

załącznik nr 2b do siwz 

UMOWA NR ………………………. 

zawarta w dniu ......................... pomiędzy  

 

Miastem Katowice ul. Młyńska 14, 40-098 Katowice, NIP 634-001-01-47 reprezentowanym 

przez: 

DYREKTORA    ANNĘ TREPKA 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach 

przy ul. Jagiellońskiej 17, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta 

Katowice nr: OZ.II.0052.80.2017, z dnia 20 kwietnia 2017zwanym dalej „Zamawiającym”

  

a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

§1 

Przedmiot sprzedaży 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu określonych w załączniku nr 1 do 

umowy. 

§2 

Wydanie przedmiotu umowy 

Sprzęt określony w załączniku nr 1 do umowy zostanie dostarczony do siedziby 

Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi gwarancje.  

 

§3 

Warunki realizacji umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących praw autorskich. 

 

§4 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto: …………. zł. (słownie: 

………………………………………………zł.). 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy określony w §1 

cenę określoną w §4 ust. 1 umowy, przelewem na konto w terminie 14 dni od dnia 

dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu na podstawie faktury VAT. 

3. W przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki w wysokości ustawowej. 

4. Faktury VAT będą wystawiane na: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. 

5. Odbiorcą faktury będzie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. 

Jagiellońska 17, 40-032. 

6. Faktura VAT przesyłane będą na adres Zamawiającego: ul. Jagiellońska 17, 40-032 

Katowice. 

§5 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na zakupiony sprzęt zgodnie z kartami gwarancyjnymi w 

minimalnym zakresie wymaganym w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 



zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego 

zawarcie niniejszej umowy. 

 

2. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku 

niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu 

serwisowego – koszty dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z 

punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca. 

 

§6 

Transport 

Sprzęt i dokumenty o których mowa w §1 i §2 umowy zostaną dostarczone do siedziby 

Zamawiającego w Katowicach, ul. Jagiellońska 17.  

 

§7 

Wady fizyczne i prawne 
Wykonawca oświadcza, że sprzęt, o którym mowa w §1 umowy pozbawiony jest wad 

fizycznych i prawnych.  

§8 

Kary umowne 
1. Wykonawca za niedotrzymanie terminu dostarczenia sprzętu o którym mowa w §1 umowy, 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku dostarczenia sprzętu niespełniającego wymagań określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wymieni 

na własny koszt sprzęt na nowy, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności 

i standardzie, spełniający wymagania jak określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Koszty 

ewentualnej migracji systemu poniesie Wykonawca. Dodatkowo, wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§4 ust. 1 umowy. 

4. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

5. W przypadku jeżeli kara umowna nie pokryje całości szkody Zamawiający ma prawo do 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 

§9 

Zamówienia publiczne 

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie oferty 

złożonej przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

właściwy miejscowo Sąd dla Zamawiającego. 



3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy 

oraz dwa dla Zamawiającego. 

 

 

Projekt umowy 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do umowy ………………………………….. 

 

Sprzęt oraz oprogramowanie wg poniższych 

parametrów 

ilość Łączna 

cena brutto 

w PLN 

Pamięć RAM do serwera HP Proliant DL 380 Gen9 

……………………………………. 

 

16  

RAZEM  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                        WYKONAWCA 


