
 
 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
Umowa Nr …......... - wzór 

 

zawarta w dniu ….......... roku w Chełmie, pomiędzy: Miasto Chełm, ul. Lubelska 65 22-100 Chełm, 

NIP 563-21-67-582, reprezentowanym przez Barbarę Baluk - Dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych im. generała Zygmunta Bohusza – Szyszko z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Graniczna 

2, NIP 563-15-43-770, REGON 000182780, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym. 
a: 

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

................................ z siedzibą: ….....................................................................................,              

NIP ….............................., REGON …...................., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 
...................................................................................................................................................... 
 

§ 1 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 

komputerowego w ramach projektu „Z techniką w przyszłość" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu                       

„Z techniką w przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę n/w sprzętu: 

1) Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej – 15 szt. 

2) Zestaw komputerowy do pracowni elektrycznej  - 11 szt. 

3) Zestaw komputerowy do pracowni graficznej  - 10 szt. 

4) Laptop        - 11 szt. 

5) Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4  - 2 szt. 

6) Drukarka laserowa      - 1 szt. 

7) Drukarka atramentowa      - 1 szt. 

8) Skaner płaski      - 1 szt. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. 

4. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy, nie regenerowany i nie 

naprawiany, dostosowany do pracy przy napięciu zasilającym obowiązującym w Polsce oraz musi 

pochodzić z oficjalnego źródła sprzedaży producenta na rynek polski.                                                

5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym minimalnym wymaganiom 

sprzętu w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).                                  

6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.                                                                                                                                 

7.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt sprzętu komputerowego do 

siedziby Zamawiającego – Zespół Szkół Technicznych im. generała Zygmunta Bohusza - Szyszko, 

ul. Graniczna 2, 22-100 Chełm.                                                                                                           

8.Odbioru ilościowego i jakościowego dokona pracownik Zamawiającego. Wszelkie 



 
zakwestionowane produkty zostaną ujęte w protokole przyjęcia i muszą być wymienione  w ciągu 5 

dni. 

9. Wykonawca gwarantuje w ramach serwisu gwarancyjnego poprawne działanie sprzętu przez 

okres gwarancji określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do 

SIWZ). W przypadku uszkodzenia w okresie gwarancji urządzenia będącego przedmiotem 

zamówienia, do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie na własny koszt naprawy lub 

wymiany tego urządzenia w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie dłużej niż w ciągu 30 dni, 

zgodnie z niżej opisaną procedurą: 

a) Zamawiający zgłosi Wykonawcy fakt uszkodzenia urządzenia oraz konieczność wykonania 

naprawy, zgłoszenie napraw może nastąpić telefonicznie, mailem lub faksem od poniedziałku do 

piątku od 08:00 do 17:00 

b) Wykonawca przystąpi do usuwania awarii nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego, 

licząc od momentu otrzymania zgłoszenia i zobowiązany jest do dokonania wstępnej diagnozy oraz 

określenia terminu podjęcia czynności naprawczych, 

c) w przypadku niemożności usunięcia awarii w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia 

awarii, liczone od następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia, Wykonawca w ciągu 24h 

dostarczy do siedziby Zamawiającego sprawne urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach, 

co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy oraz Zamawiającego, 

d) Wykonawca zapewni odpowiednie zapakowanie uszkodzonego sprzętu w siedzibie 

Zamawiającego, zorganizuje jego transport z siedziby Zamawiającego do właściwego punktu 

serwisowego, 

e) Wykonawca odbierze uszkodzony sprzęt z siedziby Zamawiającego, co zostanie potwierdzone 

protokołem podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego, 

f) Wykonawca zapewni naprawę uszkodzonego urządzenia oraz po naprawie jego transport                     

z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego, 

g) Wykonawca dostarczy naprawiony sprzęt do siedziby Zamawiającego oraz odbierze dostarczone 

urządzenie zastępcze (wraz z zapewnieniem opakowania i transportu dla urządzenia zastępczego), 

co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy oraz Zamawiającego, 

h) w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego urządzenia okaże się niemożliwa, Wykonawca 

wymieni uszkodzone urządzenie na sprawne urządzenie tego samego producenta, o tym samym 

oznaczeniu modelu i wyposażeniu jak urządzenie uszkodzone, wraz z zachowaniem okresu 

gwarancji urządzenia uszkodzonego. 

§ 3 
Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia wskazanej w ofercie następującemu 

Podwykonawcy ..................................................................... 
 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w okresie …… dni licząc od 

daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia odpowiadającego 

wszelkim normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami prawa. 

 

§ 5 



 
1. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem  

o terminie dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: produktów wadliwych,  

o nieodpowiedniej jakości oraz nie odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia. Przepis ten 

nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają  wynagrodzenie Wykonawcy zgodne ze 

złożoną ofertą w wysokości: 

a)  netto: .............................................. zł (słownie: ....................................................) + …… % 

podatek VAT, 

b) brutto: ..................................................... zł (słownie: ......................................................). 

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje pełny koszt realizacji zamówienia w tym: opłaty, podatki,  

koszty załadunku i rozładunku, dostawy transportem Wykonawcy, bez których należyte wykonanie 

zamówienia byłoby niemożliwe. 

3. Podstawę rozliczenia wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie faktura wystawiona przez 

Wykonawcę, z  określeniem zamówienia oraz doręczona Zamawiającemu. 

4. Faktura powinna być wystawiona na: Nabywna: Miasto Chełm, ul. Lubelska 65 22-100 Chełm, 

NIP 563-21-67-582, Odbiorca: Zespół Szkół Technicznych im. generała Zygmunta Bohusza – 

Szyszko z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Graniczna 2. , nr umowy Zamawiającego i płatna będzie w 

terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego przelewem na wskazany 

rachunek bankowy Wykonawcy. 
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół, o którym mowa 

w § 2 ust. 8. 

§ 7 

1. Strony, z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ustalają kary 

umowne w następujących przypadkach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad lub w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad – 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień opóźnienia, 

c) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego  

w § 6 ust. 1, 

d) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy, - 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w  § 6 ust. 1, 
e) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z winy 

Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 
2. Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez daną stronę, może ona dochodzić od 

drugiej strony odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
 

§ 8 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 



 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości              

o tych okolicznościach. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 

 

§ 10 
Wykonawca nie może przenosić praw wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części 

(cesja) bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 11 
Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu wynikającego z niniejszej umowy będzie sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
Integralną cześć niniejszej umowy stanowią: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Kalkulacja ceny oferty. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tj. dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :        WYKONAWCA : 
 


