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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

WZÓR UMOWY 

UMOWA nr SSM/……./2014 

 

zawarta w dniu ...............................2014 roku w ……………………… pomiędzy: 

Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37 bud. 3 , 44-100 Gliwice, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322774, NIP 631-257-82-61, Regon 241069249, 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” reprezentowanym przez: 

 Prezesa Zarządu – Grzegorz Nitkiewicz 

a 

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

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

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

z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………… – ……………………………………………. 

 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się należycie wykonać zamówienie publiczne pn.: 

„Dostawa sprzętu informatycznego dla systemów nadzoru i bezpieczeństwa”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ oraz załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

3. WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami zawartym 

w niniejszej umowie oraz zgodnie z ofertą WYKONAWCY a także z zasadami rzetelnej wiedzy 

technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

 

§2 

1. W ramach realizacji umowy WYKONAWCA będzie zobowiązany do dostarczenia Zmawiającemu 

wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 

nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich, oraz muszą spełniać warunki 

postawione przez ZAMAWIAJĄCEGO w SIWZ. 

 

§3 

1. Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: do … dni od daty zawarcia umowy. 

2. Umowa zostanie uznana za zrealizowaną w zakresie dotyczącym dostawy przedmiotu zamówienia 

po przekazaniu przedmiotu umowy ZAMAWIAJACEMU przez WYKONAWCĘ na co dowodem 

będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO. 

 

§4 
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1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę ………………………… 

zł brutto (słownie – ……………………), 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy i nie podlega waloryzacji. 

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przekazaniu przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU po 

podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 co stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT. 

4. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez WYKONAWCĘ, w terminie 

14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury VAT, przelewem na konto WYKONAWCY 

wskazane na fakturze. 

5. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT oraz 

upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktury VAT bez podpisu. 

6. Terminem płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§5 

W celu zapewnienia sprawnego współdziałania przy wykonaniu umowy Strony wyznaczają 

przedstawicieli:   

a) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO – ……………….. tel.: ………….… e-mail ………….…………. 

 

b) ze strony WYKONAWCY – …………………. tel.: ……………… e-mail ……………..……….. 

 

§6 

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Strony ustalają 

w formie kar umownych.  

2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości: 

a) 20% wynagrodzenia umownego brutto, gdyby ZAMAWIAJĄCY odstąpił od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA 

b) 2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po dniu wyznaczonym 

jako termin realizacji przedmiotu umowy lub usunięcia wad i / lub usterek (§3) 

3. ZAMAWIAJĄCY zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne i odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§7 
1) Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 

a) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływa na realizację przedmiotu umowy,  

b) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego pozostających w bezpośrednim związku z 

przedmiotem umowy i mających na ten przedmiot wpływ, 

c) W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności zaprzestania produkcji, niedostępności na 

rynku itp. sprzętu oferowanego przez Wykonawcę , Zamawiający może wyrazić  zgodę  na 

zastosowanie produktów zamiennych pod warunkiem, że produkty zamienne będą  posiadały 

parametry techniczne nie gorsze niż wskazane w ofercie Wykonawcy, a zmiana taka nie 

spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

2) Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone w formie aneksu i wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§8 

1. Wszelkie spory dotyczące postanowień niniejszej umowy, strony przed wdaniem się w spór 

sądowy będą rozstrzygać na drodze porozumienia stron. W przypadku braku możliwości 

polubownego rozstrzygnięcia sporu, zostanie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny, właściwy 

do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 
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2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. 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 tych 

okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Integralną częścią Umowy jest dokumentacja postępowania oraz oferta Wykonawcy wraz z 

załącznikami złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawa sprzętu informatycznego dla systemów nadzoru i bezpieczeństwa”. 

 

§9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres 12 miesięcy gwarancji na wszystkie dostarczone 

urządzenia, oprogramowanie użytkowe, zastosowane materiały i trwałość wykonanych prac 

instalacyjnych (okres liczony od daty odbioru końcowego bez wad oraz usterek). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt, w najkrótszym 

możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia. 

 

§10 

1. Niniejsza umowa wiąże strony z dniem jej podpisania. 

2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje 

WYKONAWCA, a 2 egzemplarze ZAMAWIAJĄCY. 

 

 

Załączniki do umowy: 

 Załącznik nr 1 – oferta WYKONAWCY, 

 

 

 

_______________________    ____________________________ 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 


