
  

Umowa nr 261-3/2013 
 

Niniejsza umowa jest wynikiem prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - stosownie do obowiązujących przepisów art. 

39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 

759), zawarta w dniu    .03.2013 r. pomiędzy Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi, z siedzibą 94-

203 Łódź, ul. Praussa 4, NIP 725-17-40-301, REGON 472077793, zwaną dalej „Zamawiającym", którą 

reprezentuje: 

     

Danuta Zakrzewska –  Dyrektor 

     

a firmą:                                                                                   NIP:                        , 

zwaną dalej „Wykonawcą", którą reprezentuje: 

     

 -   

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa dwóch skanerów dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi o 

parametrach określonych w ofercie Wykonawcy z dnia     .03.2013 r..  
 

§ 2 
 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na własny koszt w terminie 

maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 18.04.2013 r.  

2.  Za zakończenie realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający będzie uznawać dostarczenie całości 

sprzętu potwierdzone protokołem odbioru. 
 

§3 
  

1. Za dostarczony sprzęt komputerowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w 

kwocie                            zł brutto (słownie:                                                        ). 

2. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowi protokół odbioru sprzętu podpisany przez 

obie strony. 

3. Zapłata należności nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 

maksymalnie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
 

§ 4 
 

1. Okres gwarancji na całość dostawy wynosi 24 miesiące. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty dostarczenia całości sprzętu do Zamawiającego 

potwierdzonego protokołem odbioru sprzętu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych nie później niż w 

ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki. Zgłoszenie usterki Zamawiający wyśle pisemnie na 

numer faksu Wykonawcy wskazany w ofercie Wykonawcy z dnia    03.2013 r. 

4. W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie, o którym mowa wyżej, Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć zamiennie na czas naprawy takie same urządzenie wolne od wad i zapewni 

jego prawidłowe działanie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku, gdy po wykonaniu trzech 

napraw gwarancyjnych dostarczonego urządzenia w ramach tej umowy w ciągu okresu gwarancji będzie 

ono wykazywało nadal wady w działaniu. 

6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi. 

 



  

 

§ 5 

 

1. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy Zamawiający ma prawo naliczyć 

Wykonawcy kary umowne wyrażone w procencie całkowitej wartości brutto dostawy, o której 

mowa w § 3 umowy, w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent).  

2. Za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji umowy lub realizacji naprawy gwarancyjnej 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia, o 

którym mowa w § 3 umowy. 

3. Jeśli zwłoka w realizacji całości dostawy przekroczy 14 dni umowa ulega rozwiązaniu w 

trybie natychmiastowym, a Zamawiający zleca wykonanie dostawy sprzętu komputerowego 

Oferentowi, który przedstawił ofertę zgodną z wymogami postępowania i cena oferty była 

kolejną najniższą. 
   

§ 6 
 

1. Stosownie do przepisu art. 144 ustawy - zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie 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. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. l jest nieważna. 

 

§ 7 
 

1. Stosownie do przepisu art. 145 ustawy - 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. 

 

§ 8 
 

Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. 

W przypadku niedojścia do porozumienia -spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
 

§ 9 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 

Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
 

 

§10 
 

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po l dla każdej ze stron. 

 

 

 

        Wykonawca: Zamawiający: 

 


