
Zalqcznik nr 2 

UMOWA NR ...... ./ ..... 
na dostaw~ sprz~tu komputerowego z oprogramowaniem 

zawarta w dniu .... ... .... .. .... 2017 r. w Baboszewie, pomi~dzy: Gmin<j Baboszewo z siedzibq w Baboszewie, 
ul. Warszawska 9 A, NIP 567-179-04-40; REGON 000533593, reprezentowanq przez Kierownika 
Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Baboszewie - Pani<j .................... . 
przy kontrasygnacie Pani ......... .. .... .... .. ... . - Skarbnika Gminy 
- zwanq w dalszej cz~sci Umowy ZAMAWIAJJjCYM, 

a .............. ...... .. ...... . z siedzibq w ......................... , wpisanq do .. ..... ..... .......................... ......... - zwanq 
dalej w tresci niniejszej Umowy WYKONAWCJj, reprezentowan<j przez ........ ........ .. . - ............................... . 

1. Przedmiotem umowy jest: 

§1 
Przedmiot umowy 

a) dostawa, instalacja i konfiguracja sprz~tu i oprogramowania, 0 kt6rym mowa w zaproszeniu 
do zlozenia oferty cenowej ................. oraz zgodnie ze zlozonq ofert<j tj .: 

• komputer stacjonarny z oprogramowaniem (nazwa i model zgodnie z o/ertq 
Wykonawcy) - szt .2 

• monitor - szt.1 
a) serwis gwarancyjny w zakresie dzialania dostarczonego przedmiotu umowy w okresie 

gwarancyjnym okres lonym w zaproszeniu do zlozenia oferty cenowej .................... tj. 

• komputer stacjonarny z oprogramowaniem (nazwa i model zgodnie z o/ertq 
Wykonawcy) - 36 miesi~cy, 

• monitor (nazwa i model zgodnie z o/ertq Wykonawcy) - 36 miesi~cy, 
2. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy jest zgodny z jego ofertq sporzqdzonq na podstawie 

wymagan Zamawiajqcego okres lonych w zaproszeniu do zlozenia oferty cenowej - Zalqczniku 
Nrl. 

3. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, wo lny 
od wad technicznych i prawnych, nie jest przedmiotem praw os6b trzecich oraz pochodzi 
z autoryzowanego kanalu sprzedazy producenta na rynek polski. 

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanego sprz~tu 
i oprogramowania. 

5. Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyc wraz z zam6wionym sprz~tem oryginalny komplet 
nosnik6w z oprogramowaniem, sterownikami i dokumentacjq ich producent6w zawierajqc<j 
informacje techniczne pozwalajqce na prawidlowq konfiguracj~ s prz~tu i jego rozbudow~ oraz 
karty gwarancyjne zawierajqce : typ i numer seryjny urz<jdzenia oraz terminy gwarancji, jesli 
producenci wystawiajq takie karty. W przeciwnym wypadku gwarancj~ stanowi faktura koncowa 
i umowa. 

6. Wykonawca zobowiqzuje si~ dostarczyc sprz~t w miejsce wskazane przez Zamawiajqcego 
i skonfigurowac zgodnie z nast~pujqcymi wymaganiami Zamawiajqcego: 
a) dla komputera stacjonarnego: podzial dysku na partycje oketo (dokladne wartosci do 

uzgodnienia po podpisaniu umowy) : 

• 40 % dysku -partycja systemowa C, 

• 60 %- dysku partycja D. 
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7. Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu wsze lkich informacji i wyjasnien dotyczqcych dzialania 
dostarczonego sprz~tu i oprogramowan ia, tak aby administ ratorzy Zamawiajqcego byli w stanie 
ad ministrowae dostarczonym sprz~tem i oprogramowan iem. 

8. Wykonawca zobowiqzany jest do scislej wspolpracy z Zamawiajqcym w ce lu sprawnej 
i t erminowej rea lizacj i umowy i niezwlocznego informowa nia Zamawiajqcego pisemn ie lub drogq 
elektronicznq 0 wsze lkich post~pach, trudnosciach, zmianach lub opoinieniach w realizacji 
przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzia lnose za prawidlowy dobor licencj i i oprogramowania 
zgodny z Opisem przedmiotu zamowien ia. 

1O.Odpowiedzialnose za szkody powstale w trakcie transportu i rozladu nku, montazu, instalacji 
i uruchomienia sprz~tu i oprogramowania komputerowego ponosi Wykonawca. 

l1.Wykonawca zobowiqzany jest do zachowan ia, w okres ie obowiqzywan ia niniejszej umowy i po jej 
zakonczen iu, tajemnicy, co do wszystkich danych pozyskanych przy wykonywan iu niniejszej 
umowy, a takze innych informacji mogqcych miee charakter poufny, dotyczqcych przedmiotu 
niniejszej umowy, ze szczegolnym uwzgl~dnien iem och rony danych osobowych, 

§ 1 

Termin wykonania 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: ........................... . 
2. Przedmiot zamowienia nalezy dostarczye do siedziby Zamawiajqcego od poniedzialku do piqtku w 

godzinach 7.30 - 15.30. 
3. Przedmiot zamowienia naleiy zainstalowae i skonfigurowae zgodnie z zapisami zawartymi 

w niniejszej umowie oraz za proszen iu do zlozen ia oferty cenowej (Zalqcznik Nrl). 
4. Zamawiajqcy dokona odbioru przedmiotu umowy w dniu dostawy. 
5. Podstawq odbioru przedmiotu umowy jest koncowy protokol odbioru podpisany bez zast rzezen . 

Za dat~ realizacji przedmiotu umowy uznaje s i ~ dzien podpisania przez st rony koncowego 
protokolu odbioru bez zastrzeien. 

6. Zamawiajqcemu przysluguje prawo odmowy odbioru przedmiotu zamowienia, jeieli dosta rczony 
przedmiot zamowienia: 
a) jest niekompletny, 
b) jest niezgodny z wymaganiami okreslonym i przez Zamawiajqcego i zloionq ofertq 
c) jest uszkodzony, 
d) mimo proby uruchomien ia nie dziala lub dziala nieprawidlowo. 

7. Osobq uprawnionq ze st rony Zamawiajqcego do podpisania protokolu jest .... ....................... ..... . 
8. Wykonawca na swoj koszt ubezpiecza calq dostaw~ do momentu dostarczenia do Zamawiajqcego 

praw idlowo wystawionej faktury z zast rzeieniem. 

§ 1 

Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy 
1. Wynagrod zenie Wykonawcy wynosi .... .. .. ..... .. ..... zgodnie z formu larzem oferty zloionym przez 

Wykonawc~, stanowiqcym zalqczn ik nr 1 do umowy. 
2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty i oplaty, jakie mogq wystqp ie przy realizacji przedmiotu 

umowy, w szczegolnosci koszty dostawy (m.in. transportu i rozladunku), ubezpieczenia, instalacj i, 

konfiguracji i serwisu gwarancyjnego. 
3. Wynagrodzenie okres lone w ust. 1 obejmuje rowniei ryzyko i odpowiedzialnose z tytulu 

oszacowania wszelkich kosztow zwiqzanych z realizacjq zamowienia, a takie oddzialywaniem 
innych czynnikow mogqcych miee wplyw na koszty. Zadne niedoszacowanie, pomini~cie, brak 
rozpoznan ia nie mogq bye podstawq do iqdania zmiany wynagrodzenia. 

4. Wykonawca wystawia faktury w nast~pujqcy sposob: 
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Nabywca: Gmina Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A 
NIP 567-17-90-440 
Odbiorca: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Baboszewie 

5Wynagrodzenie platne b~d z i e prze lewem, w terminie 14 dni od otrzymania faktury na rachunek 
bankowy Wykonawcy Nr ......................................................... . 

a) za dat~ otrzymania faktury uwaia si~ dat~ plywu faktury w wersji papierowej do 
Zamawiajqcego, 

b) za dzien zaplaty uwaia s i ~ dzien obciqienia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 

§1 

Serwis gwarancyjny 
1. Odpowiedzia lnose Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez 

udzielenie pisemnej gwarancji jakosci. 
2. Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnose za dotrzymanie przedstawionych w ofercie 

parametrow tech ni cznych przedmiot u umowy oraz gwarantuje, ie sprz~t b~dzie funkcjonowal 
sprawnie i b~dzi e gotowy do natychmiastowej eksploatacji. 

3. Jeie li warunki gwarancji producenta s prz~t u przewidujq dluiszy okres gwarancj i niz okreslony w 
opisie przed miotu zamowienia, wowczas gwarancja udzielana jest na okres wskazany w gwarancji 
producenta s prz~tu. 

4. Gwarancj a Wykonawcy udzielana jest niezaleznie od gwarancji prod ucenta . Okres gwarancj i 
udzielonej przez producenta sprz~tu potwierdzajq zalqczone przez Wykonawc~ dokumenty 
gwarancji j ako sci (*karty gwarancyjne 0 ile wykonawca wystawia takie karty, w przeciwnym 
wypadku gwarancj~ stanowi faktura koncowa i umowa .). 

5. Zamawiajqcemu przysluguje prawo wyboru trybu, z ktorego dokonuje rea lizacji swoich 
uprawnien tj. z gwarancji producenta czy tez z gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy stanowi 
dokument gwarancji jakosci w rozumieniu art . 577 k.c. 

6. Bieg terminu gwarancji rozpoczyn a s i ~ po protokolarnym odbiorze przed miotu zamowien ia 
i zlozeniu przez Wykonawc~ faktu ry, przy czym poczqtkiem biegu tego terminu jest data 
wystawienia faktury. 

7. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiqzuje si~ dokonywae bezplatnie napraw 
przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje cz~sc i i robocizn ~. 

8. Serwis gwarancyjny swiadczony b~dz i e w miejscu uzywania s prz~tu bqdz w serwis ie, wszelkie 
koszty zwiqzane z dostarczeniem s prz~tu do serwisu ponosi Wykonawca/Producent. 

9. Wymagane jest, aby serwis gwarancyjny minimum w okresie gwarancji producenta byl 
realizowany przez producentow przedmiotu umowy lub podmiot autoryzowany przez 
producenta. Serwis musi bye realizowany na terytorium Polski. 

10 . U suni~ci e awarii i naprawa w okresie gwarancyjnym w przypadku gwarancji swiadczonych w 
siedzibie Zamawiajqcego nastqpi w ciagu trzech dni roboczych od momentu zgloszenia awarii 

telefonicznie lub e-mail. 
l1.Wykonawca wskaze numer telefonu, faksu oraz adres e-mail, pod ktory zamawiajqcy moze 

zglaszae awarie s prz~tu oraz zapewn i mozliwose zglasza nia w dni robocze w godzinach co 
najmniej 8:00-16:00. 

12.W okresie gwarancyjnym Zamawiajqcy posiada moz liwose modyfikacji konfiguracji dostarczonego 
sprz~tu bez utraty uprawnien do gwarancj i. 

13. W przypad ku, gdy usuni~cie awarii i naprawa nie zostanq dokonane w terminie, 0 ktorym mowa 
ust. 11, Wykonawca w czwartym dniu roboczym liczonym od nast~pn ego dnia po zgloszeniu, 

dostarczy na czas naprawy niewad liwy s prz ~t zast~ pczy ° parametrach nie gorszych, j ak sprz~t 
uszkodzony. Calkowity termin naprawy nie moie przekroczye 14 dni roboczych. 

14.W przypad ku : 
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a) niewykonania naprawy w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgloszenia lub wystqpienia 
kolejnej awarii, wady lub usterki sprzt;tu, po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych danego 
sprzt;tu, Wykonawca na iqdanie Zamawiajqcego zobowiqzuje sit; do wymiany sprzt;tu, w 
kt6rym ujawnily sit; wady, na nowy, wolny od wad, w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia 
przez Zamawiajqcego takiego iqdania. 

b) stwierdzenia wady uniemoiliwiajqcej prawidlowe uiytkowanie sprzt;tu w okresie gwarancji, 
Wykonawca gwarantuje wymiant; wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, 0 takich 
samych funkcjach uiytkowych. 

15.Poziom i czas gwarancji musi bye weryfikowalny u producenta sprzt;tu (na stronie www lub 
telefonicznie) na podstawie numeru seryjnego komputera w momencie dostawy sprzt;tu. 

16.0dpowiedzialnose za szkody powstale w trakcie transportu i rozladunku, montai, instalacji i 
uruchomienia sprzt;tu i oprogramowania komputerowego ponosi Wykonawca. 

17.Czasu naprawy nie wlicza si~ do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydluia si~ 0 czas 
trwania naprawy. Okres gwarancji liczy si~ odr~bnie dla kaidego egzemplarza s prz~tu. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnose za wady przedmiotu umowy z tytulu r~kojmi. 

§1 
Zasady odpowiedzialnosci i kary umowne 

1. Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnose za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie 
przedmiotu umowy. 

2. Za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia kar umownych: 
a) za op6inienie w realizacji przedmiotu umowy- w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia 

umownego brutto, 0 kt6rym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kaidy dzien op6inienia liczony od dnia 
nast~pnego przypadajqcego po dniu, w kt6rym zgodnie z umowq miala nastqpie realizacja do dnia 
realizacji (podpisania koncowego protokolu odbioru bez zastrzeien); 

b) za op6inienie w wykonywaniu zobowiqzan z tytulu gwarancji lub r~kojmi w wysokoSci 2 % 
wartosci ceny jednostkowej brutto elementu przedmiotu zam6wienia okreslonej w 
formularzu oferty stanowiqcym zalqcznik nr 2 do umowy za kaidy dzien op6inienia liczony od 
dnia nast~pnego przypadajqcego po dniu, w kt6rym zobowiqzanie mialo zostae wykonane; 

c) za odstqpienie przez Wykonawc~ od umowy z przyczyn niezaleinych od Zamawiajqcego oraz 
za odstqpienie Zamawiajqcego od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci 
wynagrodzenia umownego brutto, 0 kt6rym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Za przeslankt; odstqpienia od umowy z winy Wykonawcy uznaje si~ utratt; przez Wykonawc~ 
wymaganych zdolnosci do wykonania zam6wienia w przypadku zmiany lub rezygnacji 
z podwykonawcy, kt6ry udost~pnia swoje zasoby i braku wskazania, ze inny podwykonawca lub 
wykonawca sam spelnia je w stopniu nie mniejszym nii na eta pie skladania ofert. 

4. Zamawiajqcy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach 
og61nych w przypadku, gdy szkoda przewyisza wartose zastrzeionych powyiej kar umownych. 

5. Wykonawca wyraia zgod~ na potrqcanie kar, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1) z wynagrodzenia 
naleinego Wykonawcy z tytulu wykonania zam6wienia. 

6. Kary umowne, 0 kt6rych mowa w ust.1 pkt 2) naleiy zaplacie w terminie 10 dni od wezwania. 
7. W przypadku nienaleiytego wykonania umowy lub wystqpienia awarii, Wykonawca zobowiqzany 

b~dzie do usuni~cia awarii niezwlocznie po zgloszeniu zastrzeien przez Zamawiajqcego, ale nie 
p6iniej, nii w ciqgu 72 godzin od momentu zgloszenia. 

8. Zglaszanie awarii win no odbywae s i~ drogq telefonicznq pod nr. Tel. ............ .... , faksem na 
nr ......................... , pocztq elektronicznq na adres e-mail: .................................. .. 

9. Przyj~cie awarii powinno bye niezwlocznie potwierdzone faxem na nr ................ lub pocztq 
elektronicznq na adres e-mail: ................................ , najp6iniej do 6 godzin po zgloszeniu awarii. 
Naliczanie czasu usuni~cia usterki rozpoczyna si~ od godziny przyj~cia przez Wykonawc~ 
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zgloszenia, przy czym wylqcza si~ dni ustawowo wolne od pracy. 
10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za awarie wynikajqce z dzialan ia sily wyiszej -

zdarzenia zewn~trzne, niemoiliwe do przewidzenia oraz za awarie spowodowa ne moiliwosciami 
technicznymi po stronie Zamawiajqcego. 

l1.Zamawiajqcy moie dochodzic na zasadach ogolnych odszkodowania przewyiszajqcego 
zastrzeione powyiej kary umowne. 

§1 
Zmiana umowy 

1. Dopuszcza si~ zmiany postanowien niniejszej umowy oraz okresla warunk i dokonania tych zmian 
w nast~pujqcych przypadkach: 
a) Zmiany przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajqcego w wyniku sytuacji niemoiliwej do 

przewidzenia w chwi li zawarcia umowy. 
b) Zmiany adresu Wykonawcy. 
c) Zmiany rachunku bankowego strony umowy. 
d) Inne zm iany konieczne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zmiany postanowien umowy wymagajq formy pisemnej. 

§1 
Przedstawicielstwo stron 

Do realizacji zapisow niniejszej umowy st rony upowainily: 
1. Po st ronie Wykonawcy: 

a) ........................................... -tel. ............... ... .. . . 
b) .......................................... . -tel ...................... . 

2. Po stronie Zamawiajqcego: 
a) ........................................... -tel. ..................... . 
b) ..... ..... .. .. .... ....... ...... . " ..... .... - tel. .... ... ... .. ... ... ... . 

§ 1 

Postanowienia koricowe 
1. Zmiana tresci umowy jest moiliwa tylko z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

niewainosci. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny, a takie ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
3. Wlasciwym sqdem do rozpatrywania sporow wyniklych z realizacji tej umowy, jest sqd 

powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajqcego. 
4. Umow~ sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, 

a dwa dla Zamawiajqcego. 
5. Integralnq cz~sc umowy stanowiq zalqcznik i: 

a) zaproszenie do zloienia oferty cenowej - zalqcznik nr 1, 
b) oferta Wykonawcy - zalqcznik nr 2. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJ.l\CY 
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