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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Umowa dostawy 

 

zawarta w dniu …… ………….. 2017 roku w Gliwicach pomiędzy: 

Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A, 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” reprezentowanym przez: 

 Prezesa Zarządu – Grzegorza Nitkiewicza 

a 

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

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………,  

zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowanym przez: 

 ……….…………… – ……………………………………………. 

Zwanymi łącznie „Stronami” 

 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późń. zm.) została zawarta umowa następującej 

treści: 

§1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą: „Dostawa 

niezbędnego wyposażenia infrastruktury aktywnej dla miejskiej sieci Ethernet”. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy w tym specyfikacja sprzętu, o których mowa w ust.1, 

określa załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną SIWZ) – Opis 

Przedmiotu Zamówienia, który to stanowi integralną część niniejszej umowy jako element 

składowy SIWZ . 

3. Przedmiot umowy obejmuje również udzielenie przez Wykonawcę gwarancji oraz wsparcia 

technicznego na wykonany przedmiot Umowy, przeprowadzenie szkoleń. Wymagania wobec 

przedmiotu Umowy w tym zakresie określa §8 niniejszej Umowy. 

 

§2 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia 

Zmawiającemu wszystkich urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy. Urządzenia muszą 

być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich oraz 

muszą spełniać warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami zawartymi 

w niniejszej umowie oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy, warunkami określonymi w SIWZ, a także  

z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz obowiązującym prawem  

i normami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych 

z przedmiotem Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac. 

4. Strony zobowiązują się do bieżącej współpracy w celu prawidłowej realizacji Umowy. 
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§3 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie: …….. dni od dnia podpisania niniejszej 

Umowy. 

2. Umowa zostanie uznana za zrealizowaną w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy w momencie 

wykonania przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

Potwierdzeniem wykonania umowy, o którym mowa powyżej, będzie bezusterkowy protokół 

odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające lub 

utrudniające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w przypadku 

nieusunięcia tych wad lub usterek przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a. Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, 

b. Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi. 

 

§4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę  brutto (słownie –

 …………………………… złotych i …/100), Kwota powyższa zawiera podatek od towarów i usług 

zgodnie z obowiązującą stawką. 

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

umowy i nie podlega waloryzacji. 

3. W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie ryczałtowe 

Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia 

faktur zgodnie z ceną brutto podaną w ofercie. 

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy i po podpisaniu 

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

wystawienia faktury VAT. 

5. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, w terminie 30 

dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

na fakturze. 

6. Faktury należy wystawiać na: Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 

Gliwice, NIP: 631 257 82 61. 

7. Zamawiający oświadcza, iż jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

8. Terminem płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§5 

W celu zapewnienia sprawnego współdziałania przy wykonaniu umowy Strony wyznaczają 

przedstawicieli:   

a) ze strony Zamawiającego – ……………………………….. 

b) ze strony Wykonawcy – ……………………………………… 

 

§6 

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

w formie kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
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a) 20% wynagrodzenia umownego brutto, gdyby Zamawiający odstąpił od umowy lub gdyby 

Wykonawca odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) 5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po dniu 

wyznaczonym jako termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w  §3 ust. 1., 

c) 3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po dniu 

wyznaczonym na usunięcie wad lub usterek, 

d) 5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek niewykonania obowiązku, o którym 

mowa w §3 ust.3; w tej sytuacji kary umownej, o której mowa pod lit. c) powyżej, nie nalicza 

się. 

3. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych Zamawiający może potrącić  

z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę stanowiącą równowartość tych kar. 

4. Kary umowne określone w ust. 2 podlegają sumowaniu. 

5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu Umowy 

powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do dochodzenia odszkodowań uzupełniających, jeżeli kara nie rekompensowałaby strat 

spowodowanych z winy Wykonawcy. 

 

§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 wpływ 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. 

d) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające lub 

utrudniające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w przypadku 

nieusunięcia tych wad lub usterek przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a. Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, 

b. Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji wykonany przedmiot zamówienia na okres: …..… 

2. Wykonawca będzie świadczył usługę gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej 

Umowie oraz zgodnie z treścią udzielonej gwarancji,  o której mowa w §8, p. 10. 

3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zgłaszania wszystkich wad przedmiotu Umowy  

w trybie 24/7 (przyjmowanie zgłoszeń przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu). 

4. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad lub/i awarii 

powstałych w przedmiocie umowy na własny koszt, w następujących terminach: 
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a) w przypadku awarii jednej z dostarczonych kart, usunięcie wady nastąpi następnego dnia 

roboczego, licząc od dnia przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego; 

b) w przypadku awarii obydwu dostarczonych kart, Wykonawca przystąpi do prac naprawczych  

w trakcie jednej godzin od momentu przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego, a całkowite 

usunięcie wady nastąpi w ciągu 24 godzin od dnia przekazania zgłoszenia przez 

Zamawiającego; 

c) w przypadku awarii dostarczonych wkładek SFP+, usunięcie awarii nastąpi w ciągu 72 godzin 

od momentu przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego; 

5. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia Wykonawcy możliwości zdalnego zarządzania 

urządzeniami sieciowymi dostarczonymi w ramach przedmiotu umowy. W związku z powyższym 

diagnostyka zgłoszonych przez Zamawiającego wad wykonywana musi być w jego siedzibie, pod 

bezpośrednim nadzorem osób upoważnionych. 

6. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie lub protokole 

prac gwarancyjnych podpisanych przez przedstawicieli obu stron. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie 2 dni od upływu określonych terminów dla 

poszczególnych urządzeń, o których mowa w ust. 3, to Zamawiający może zlecić usunięcie wady 

stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wady będą pokrywane 

w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

8. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad. 

9. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi nieodpłatne wsparcie oraz doradztwo techniczne, na 

zasadach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

10. Jeżeli Wykonawca nie udzieli Zamawiającemu wsparcia technicznego, w tym również  

z nieuzasadnionych przyczyn nie wywiązuje się ze świadczonej usługi w terminie 14 dni od upływu 

ustalonego terminu udzielenia wsparcia tj. udzielenia wiążącej odpowiedzi na zgłoszone przez 

Zamawiającego zagadnienie, w tym przypadku Zamawiający może zlecić wykonanie usługi stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty stron trzecich będą pokrywane w pierwszej kolejności  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Wykonawca w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

stosowny dokument gwarancyjny. 

12.  Zamawiający wyznacza termin na ostateczny, pogwarancyjny odbiór prac przed upływem terminu 

gwarancji i rękojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 

13.  Jeżeli w toku ostatecznego, pogwarancyjnego odbioru prac nie została stwierdzona wada, 

Zamawiający podpisze protokół odbioru pogwarancyjnego stwierdzający brak wad. Jeżeli w toku 

ostatecznego, pogwarancyjnego odbioru prac zostanie stwierdzona wada, Zamawiający odmówi 

podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego i wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie 

wady. W takim wypadku za dzień upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady zostanie uznany 

dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru pogwarancyjnego stwierdzający brak 

wad, co nastąpi jeżeli Wykonawca usunie wadę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie 7 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 

11 zdanie drugie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wady stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wady będą pokrywane w pierwszej kolejności  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§9 

1. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności o wysokości sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 150 000,00 zł. Na potwierdzenie 
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powyższego wykonawca przedłożył w dniu zawarcia niniejszej umowy polisę potwierdzającą 

posiadanie ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia i w zakresie wymaganym powyżej. 

2. W przypadku, gdy przedłożona polisa nie obejmuje całego okresu realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż na 7 dni przed końcem okresu ubezpieczenia 

wskazanego w przedłożonej polisie, do jej przedłużenia lub złożenia nowej polisy na okres 

obejmujący co najmniej okres realizacji przedmiotu umowy z sumą ubezpieczenia i w zakresie 

wymaganym powyżej. 

3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie, w jednej lub w kilku następujących formach: 

 …………………………………., 

Dowód wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

4. 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 

dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

przez co rozumie się podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 

stwierdzającego brak wad. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % 

stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu określonego w § 8 ust.1. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej w formie dwóch gwarancji: (i) pierwszej na kwotę stanowiącą 

100% kwoty zabezpieczenia z terminem ważności 30 dni dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego stwierdzającego brak wad  (ii) drugiej na kwotę stanowiącą 30% 

kwoty zabezpieczenia z terminem ważności 15 dni po upływie okresu udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji, wniesienie drugiej gwarancji jest warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego 

stwierdzającego brak wad. Do czasu jej złożenia Zamawiający może powstrzymać się od wszelkich 

świadczeń na rzecz Wykonawcy, co nie będzie stanowiło ani zwłoki, ani opóźnienia 

Zamawiającego. 

 

§10 

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 dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego w tym Kodeksu Cywilnego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, w następujących 

przypadkach:  

 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 W razie nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z gwarancji 

oraz wsparcia technicznego, w szczególności: 

 nie udzielenie przez Wykonawcę w ramach usługi związanej ze wsparciem technicznym 

wiążącej, ostatecznej odpowiedzi w przypadku ponad 20% zgłoszonych przez 

Zamawiającego spraw. 
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 stwierdzenie co najmniej trzykrotnego nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, które spowodowały konieczność 

skorzystania z usług podmiotów trzecich, zgodnie z treścią §8 ust. 7. 

 

§11 

1. Niniejsza umowa wiąże strony z dniem jej podpisania. 

2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

3. Integralną część Umowy stanowi dokumentacja postępowania przetargowego oraz oferta 

Wykonawcy złożona w  postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa niezbędnego 

wyposażenia infrastruktury aktywnej dla miejskiej sieci Ethernet” 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________________ 

Zamawiający         Wykonawca 


