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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Wzór umowy 

UMOWA Nr ……………/2012 

 

zawarta dnia ……………. 2012 roku w Poznaniu,  

pomiędzy: 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu (61-731),  

ul. Nowowiejskiego 11, reprezentowanym przez: 

Aleksandrę Kowalską – Dyrektora, 

zwanym dalej  „ Zamawiającym” 

a ………………………………………………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez:  

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

§ 1 Podstawa zawarcia umowy 

 „Zakup z dostawą urządzeń komputerowych, oprogramowań” w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 ze zm.), o następującej treści: 

 

§ 2 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę urządzeń komputerowych, 

oprogramowań zgodnie z cenami określonymi w złożonej ofercie dla Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu, w tym na rzecz: 

1) Projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej  

w Wielkopolsce” Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego; 

2) Projektu systemowego Pn. „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” 

Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

3) Projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , 

Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy.  

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie  

z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz firmą Konimpex sp. z o.o.; 

realizowanych, zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ 

oraz ofertą Wykonawcy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania parametrów przedmiotu umowy zgodnie z parametrami 

określonymi w ofercie na podstawie, której zawarta została niniejsza umowa. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przestrzegania przez Wykonawcę określonych 

wymogów dot. przedmiotu umowy zgodnie z jego opisem, w okresie obowiązywania umowy. 

4. Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu umowy wg cen określonych w ofercie. 

5. Oprogramowania i urządzenia komputerowe będą sprawne, fabrycznie nowe, bez wad i dostarczone 

Zamawiającemu w oryginalnym opakowaniu. 

6. Do każdego dostarczonego sprzętu komputerowego oraz drukarek dołączona będzie karta gwarancyjna, 

instrukcja obsługi oraz stosowne licencje dotyczące oprogramowania. 

 

 

§ 3 Termin i warunki realizacji umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2012 r.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia komputerowe, oprogramowania bezpośrednio do 

pomieszczeń Zamawiającego wskazanych w zamówieniu. 

3. Wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego o terminie dostawy z jednodniowym 

wyprzedzeniem. 

4. Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienie składane pisemnie, mailem lub faksem. 

5. Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego 

zamówienia w formie pisemnej, mailem lub faksem. 

6. Dostawa zamówienia realizowana będzie zgodnie z zamówieniem, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 

14.00, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych lub jakościowych dostawy z umową, Wykonawca 

zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, a w przypadku braków 

ilościowych do dostarczenia różnicy w ilości wynikającej z pisemnego zamówienia i faktycznie zrealizowanej 

dostawy na swój koszt, w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 2 dni robocze liczone 

od dnia otrzymania pisemnej informacji przekazanej faksem lub mailem. Zamawiający dokona weryfikacji 

ponownie dostarczonego towaru w terminie do 7 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia. 

8. Koordynatorem realizacji umowy są:  

a) ze strony Zamawiającego - Monika Soczyńska specjalista ds. zamówień publicznych tel. 61- 8567952. 

b) ze strony Wykonawcy – ……………….. tel. …………... 

9. Koordynatorzy, o których mowa w ust. 8 zostają powołani celem ustalenia wszelkich szczegółów 

związanych z realizacją umowy. Ustalenia koordynatorów odbywać się będą w formie pisemnej za 

pośrednictwem faksu lub maila. 
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10. Zamawiający ma prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy w przypadku niedotrzymania przez 

Wykonawcę terminu, określonego w ust. 5; w takim przypadku Zamawiający ma prawo wyznaczyć nowy 

termin odbioru. 

 

§ 4 Wartość umowy i zasady rozliczeń 

1. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty 

brutto: ……………… zł, (słownie: …………………………………). 

2. Ceny jednostkowe, o których mowa w formularzu ofertowym zawierają w sobie koszty transportu, 

dostawy do pomieszczeń, opakowania, znakowania, ubezpieczeń, opłaty celne i podatkowe oraz wszelkie 

inne koszty Wykonawcy. Ceny nie mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy. 

3. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe w oparciu o ceny jednostkowe, o których mowa  

w ust. 2, oraz wielkość faktycznie zrealizowanej dostawy, potwierdzonej czytelnym podpisem i imienną 

pieczątką przez kierowników komórek organizacyjnych i koordynatorów projektów Zamawiającego. 

4. Faktury częściowe będą wystawiane zgodnie z zamówieniem Zamawiającego z uwzględnieniem działu lub 

projektu, do którego zostają przekazane urządzenia komputerowe i oprogramowania. 

5. Podstawę do zapłaty należności stanowią faktury VAT wystawione po wykonaniu umowy i dostarczeniu 

przedmiotu zamówienia. 

6. Płatność za przedmiot umowy dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionych faktur VAT za dostarczone urządzenia komputerowe, oprogramowania 

odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i będzie realizowana, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w banku: …………………………………………………… nr …………………………………………….. 

7. Za datę płatności przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający polecił bankowi przelać na rachunek 

bankowy Wykonawcy należną mu kwotę (data przyjęcia przez bank polecenia przelewu). 

8. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących 

wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy, 

obie strony zobowiązują się do odpowiedniej zmiany umowy w tym zakresie.  

 

§ 5 Gwarancja 

Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot umowy co 

do jakości rzeczy sprzedanej na czas określony przez producenta, jednak nie mniej niż na 12 miesięcy 

liczonej od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z terminem gwarancyjnych podanym  

w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ . 

 

§ 6 Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
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2. Zostają określone następujące wysokości kar umownych: 

a) w przypadku opóźnienia terminu o którym mowa w § 3 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

b) w przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę, 

zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia określonego  

w § 4 ust. 1. 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 15 % 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, podlegają łączeniu. 

4. O naliczeniu kar umownych Zamawiającego informuje pisemnie Wykonawcę, określając jednocześnie 

termin uiszczenia kar oraz podając formę uregulowania należności. 

5. W przypadku uchylania się Wykonawcy od terminowej zapłaty kar umownych, Zamawiający potrąca je  

z zapłaty należności (faktury). 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od momentu powzięcia 

wiadomości o poniższych okolicznościach : 

a) jeżeli wartość zgłaszanych przez Zamawiającego reklamacji przekroczy 10% łącznego wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 4 ust. 1. 

b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W takim przypadku, Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. 

c) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku naruszania przez Wykonawcę 

postanowień umowy. 

7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie 
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przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

4. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest właściwy Sąd Powszechny  

w Poznaniu. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

Zamawiający          Wykonawca 


