
  

  projekt umowy  

 UMOWA ZZP/ZS/  /  /2016 

  

  

zawarta w dniu ....... roku w Jaworznie, pomiędzy:  

  

  

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. 

Świętego Wojciecha 34, 43 – 600 Jaworzno, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000057843, NIP   632   010   14   38,  wysokość kapitału zakładowego: 

99.020.000,00 zł, reprezentowanym przez:  

  

1. Prezesa Zarządu  ..................................  

2. Wiceprezesa Zarządu         ..................................  

  

zwanym dalej Zamawiającym,  

  

a  

  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

  

zwaną dalej Wykonawcą  

  

  

Umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia w rozeznaniu cenowym, zgodnie z §3 

ust. 1 „Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty 

budowlane” obowiązującym w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Jaworznie.  

  

  

§ 1  

  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa sprzętu oraz oprogramowania 

komputerowego wraz z udzieleniem licencji na to oprogramowanie, zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

stanowiącą integralną część niniejszej umowy.  



2. Miejscem wydania przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Św. 

Wojciecha 34.  

3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych                            i 

prawnych.  

4. Wykonawca oświadcza, że:  

a) jest uprawniony do udzielania licencji producenta oprogramowania na korzystanie z niego,  

b) korzystanie przez niego i Zamawiającego w szczególności z praw autorskich, licencji, praw 
własności przemysłowej, intelektualnej itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych 
dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w 
szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz 
praw ochronnych na znaki towarowe,  

c) przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby 

wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw na 

dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich w odniesieniu do przedmiotu umowy, 

d) udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, prawa do 

korzystania z licencji producenta oprogramowania na polach eksploatacji określonych 

szczegółowo w licencji, obejmujących co najmniej:  

- prawo do zainstalowania oprogramowania,  

- przetwarzanie, archiwizowanie na dowolnym nośniku, drukowanie i publikowanie danych 
przetwarzanych przez oprogramowanie,  

- przechowywanie na dowolnym nośniku,  

- bezterminowe korzystanie na co najmniej jednym stanowisku oraz przenoszenie go z 
jednego stanowiska na inne,  

- sporządzanie kopii zapasowych nośnika oprogramowania.  

  

§ 2  

  

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w ramach jednej dostawy, na własny koszt i ryzyko do 

wskazanej w § 1ust. 2 umowy siedziby Zamawiającego w terminie: 30 dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9.00 do  

15.00.  



3. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne 

dokumenty, w tym karty gwarancyjne i warunki licencji (umowy licencyjne) na oprogramowanie 

komputerowe.  

4. Dostawa i odbiór przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym. 

Protokół musi zawierać co najmniej opis przedmiotu dostawy (w tym numery fabryczne komputerów), 

miejsce i datę sporządzenia oraz podpisy osób upoważnionych przez strony.  

5. Obowiązek sporządzenia formularza protokołu zdawczo - odbiorczego spoczywa na Wykonawcy.   

6. W razie wystąpienia jakichkolwiek wad przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad na swój koszt w terminie maksymalnym do 7 dni od zawiadomienia 

przez Zamawiającego o wadzie.  

7. Wykonawca zapewnia, że producent sprzętu komputerowego udzielił gwarancji, wynoszącej 36 

miesięcy zgodnie z Załącznikiem nr 1 – na zasadach określonych w kartach gwarancyjnych. W 

przypadku braku udzielenia gwarancji przez producenta, gwarancji udziela Wykonawca.  

8. Wykonawca oświadcza, że urządzenia komputerowe będące przedmiotem umowy zostały zakupione 

w krajowym kanale dystrybucyjnym i posiadają gwarancję producenta realizowaną przez serwis w 

Polsce.  

9. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu 

zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.  

  

§ 3  

  

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy oraz wszystkich innych obowiązków 

określonych w umowie kwotę:  

netto : …………………...…. zł  (słownie: ….………………………………………………………………………………………………  

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

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

………………………………………………..).  

2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowej faktury VAT, wystawionej po realizacji 

przedmiotu umowy i podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu zdawczo – 



odbiorczego bez zastrzeżeń, na konto bankowe Wykonawcy o numerze: 

………………………………………………………………………………………………….. w terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania przez Zamawiającego.  

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

  

  

§ 4  

  

1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, 

o której mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę 

któregokolwiek z terminów określonych w umowie (w szczególności terminów, o których mowa w § 2 

ust. 1 oraz §2 ust 6).  

2. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przekraczającego 10 dni, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym upływa 

10 dzień opóźnienia, bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do realizacji przedmiotu 

umowy.  

3. W przypadku określonym w § 4 ust. 2, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w 

wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar 

umownych, w przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją doznanej przez Zamawiającego 

szkody.  

  

§ 5  

  

1. Do bezpośredniej współpracy w ramach realizacji niniejszej Umowy Zamawiający upoważnia 

następujące osoby:  

• Jacek Pacho tel. 32 318-60-19.  



2. Do bezpośredniej współpracy w ramach realizacji niniejszej Umowy Wykonawca upoważnia 

następujące osoby:  

• ........................................................tel. 

...........................................................   

§ 6  

  

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

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

  

  

  

  

                         

  Wykonawca                Zamawiający  

  


