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Załącznik nr 6 do SIWZ 

       
UMOWA - wzór  

 
 

zawarta w Krakowie, w dniu ....................... r. pomiędzy: 

Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych 

w Krakowie, ul. Wielicka 267, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000057996, posiadającym NIP nr 679-20-26-141 

oraz REGON nr 351239953, zwanym w treści umowy KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez: 

……………………………………….., 

 
a  

……………………………………………. 

zwaną w treści umowy SPRZEDAWCĄ 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania (znak ZP 13/2020) o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1 

1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje serwery, przełączniki sieciowe, szafę serwerową  

i zasilacze awaryjne (dalej jako „Sprzęt”), których szczegółowy opis i liczbę wskazano w załączniku 

do umowy. 

2. Sprzedawca zapewnia, że Sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na 

wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do 

pracy, a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w załączniku do 

umowy.  

3. Sprzedawca zapewnia, że sprzedawany Sprzęt jest oznakowany znakiem CE. 

4. Sprzedawca zapewnia, że Sprzęt wraz z oprogramowaniem pochodzi z legalnego kanału 

sprzedaży na rynek Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt na własny koszt i na własną odpowiedzialność do 

wskazanego mu pomieszczenia Kupującego i wykonać usługę jego instalacji i konfiguracji  

w szafie serwerowej wraz z ułożeniem okablowania, nadto dokonać pierwszego uruchomienia 

Sprzętu, co nastąpi terminie ……
1
 dni roboczych od zawarcia umowy. 
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6. Sprzedawca zobowiązuje się wydać Kupującemu dokumenty gwarancyjne wystawione przez 

producenta Sprzętu i instrukcję obsługi rzeczy w języku polskim. 

7. Sprzedawca zobowiązuje się wydać Kupującemu licencje lub klucze licencyjne producentów lub 

dystrybutorów na całość oprogramowania zainstalowanego na Sprzęcie, pozwalające na 

korzystanie przez Kupującego z tego oprogramowania w sposób zgodny z prawem. 

8. W dniu wykonania ostatniego z zobowiązań określonych powyżej strony podpiszą protokół 

zdawczo-odbiorczy. 

9. Kupujący ma prawo do weryfikacji legalności pochodzenia Sprzętu i oprogramowania oraz 

przedstawionych przez Sprzedawcę warunków realizacji umowy u producenta Sprzętu lub jego 

uprawnionego polskiego przedstawiciela. 

 

§ 2 

1. Sprzedawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i profesjonalnymi 

kwalifikacjami, a także środkami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy,  

a także zobowiązuje się do jego wykonywania przy zachowaniu staranności określonej w art. 355 § 

2 Kodeksu Cywilnego. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się, przy realizacji przedmiotu Umowy, do przestrzegania ogólnych 

zasad użytkowania sprzętu informatycznego.  

3. Sprzedawca zobowiązany jest do informowania o przebiegu wykonywania przedmiotu Umowy  

na każde żądanie Kupującego i umożliwienia mu dokonywania kontroli prawidłowości tego 

wykonania.  

4. Kupującemu przysługuje prawo do zgłaszania Sprzedawcy uwag, poleceń i wskazówek 

dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, a Sprzedawca zobowiązany jest do ich stosowania  

z zachowaniem należytej staranności.  

5. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Kupującego o wszelkich okolicznościach, 

które mogą mieć wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy.  

6. Powyższe informacje przekazywane będą drogą elektroniczną, na adresy poczty elektronicznej 

stron, ustalone w kontaktach roboczych.  

 

§ 3 

1. Cena za rzeczy wskazane w §1 wynosi łącznie …………………………..…….. zł. brutto (słownie 

złotych: …………………………………………………………)
2
. 

2. Cena obejmuje również wartość innych świadczeń Sprzedawcy określonych w umowie. Kupujący 

nie będzie zwracał Sprzedawcy wydatków ani zwalniał go z zobowiązań zaciągniętych w celu 

wykonania umowy. 
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§ 4 

1. Podstawą do zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę po sporządzeniu  

i podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

3. Zapłata przez Kupującego ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany 

na fakturze VAT. 

4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego. 

5. Cesja wierzytelności Sprzedawcy wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Kupującego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 5 

1. W wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących 

Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej  

w wysokości 7% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1. 

2. W przypadku zwłoki w wydaniu rzeczy, dokumentów gwarancyjnych lub instrukcji obsługi, 

Sprzedawca zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej  

w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

3. Kupujący ma prawo naliczyć i potrącić kary umowne z ceny należnej Sprzedawcy, bez 

uprzedniego wzywania do zapłaty. W takim przypadku przyjmuje się, że wierzytelność o zapłatę 

kary stała się wymagalna w dniu potrącenia. 

4. Kupujący może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

§ 6 

1. Okres gwarancji producenta na Sprzęt wynosi 36/48/60
3
 miesięcy od dnia wydania rzeczy. 

2. Gwarancja musi przewidywać czas reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia 

usterki. 

3. Gwarancja obejmuje pozostawienie dysków uszkodzonych w przypadku wymiany gwarancyjnej 

na cały okres serwisu Sprzętu. 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

Wszystkie sprawy sporne związane z niniejszą umową Strony poddają rozstrzyganiu sądowi 

powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby KUPUJĄCEGO. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 

  
 
 
KUPUJĄCY         SPRZEDAWCA 
          
     

 


