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UMOWA  
 
zawarta w Rawie Mazowieckiej,  w dniu ........................pomiędzy :  

Gmin ą Miastem Rawa Mazowiecka , reprezentowan ą przez Burmistrz Miasta – Pana Eugeniusza 

Góraja  

zwaną dalej Zamawiaj ącym, 

a :  ...................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez :  

1. ......................................................................... 

2. ......................................................................... 

zwanym dalej Wykonawc ą, o nast ępuj ącej tre ści: 

 

§ 1  
 

Przedmiot  Umowy 
 

Przedmiotem Umowy jest dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego 
określonej w umowie . Ilość, asortyment i ceny sprzętu , będącego  przedmiotem Umowy, określa 
oferta Wykonawcy, stanowiąca integralną część niniejszej Umowy.  

 

§ 2 
 

Wartość Dostawy i warunki płatno ści 
 

1.  Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 
wynoszące……………złotych brutto (słownie: ................................................................ 

2. Płatności realizowane będą w PLN. 
3.  Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust.1, płatne będzie przez Zamawiającego po 

dostarczeniu przez Wykonawcę  sprzętu komputerowego stanowiącego przedmiot umowy do 
siedziby Zamawiającego (Urząd Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5 )  i sprawdzeniu 
jego działania, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę . 

4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy 
podpisany przez obie strony. 

5. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia. 

6. Warunki płatności wynagrodzenia:  przelewem na konto Wykonawcy - w Banku 
...................................................., Nr konta 
.................................................................................................. . 

 

§ 3 
 

Termin realizacji 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania  przedmiotu umowy w terminie do dnia ............ 2008 
roku. 
 

§ 4 
 

Koordynacja przedmiotu umowy 
 
1. Koordynatorem w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego będzie Pan Robert 

Fedorowicz . 
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji umowy Wykonawca wyznacza ...................................... . 
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§ 5 

 

Obowi ązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne i terminowe dostarczenie towaru będącego 
przedmiotem umowy  do budynku Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej przy Pl. Piłsudskiego 5. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłoŜenia Zamawiającemu, przy odbiorze przedmiotu umowy, 
deklaracji zgodności CE (zgodnie ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności 
(tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) na dostarczony sprzęt  komputerowy, potwierdzających Ŝe 
wyrób i proces jego wytwarzania  są zgodne z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi tych 
wyrobów. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę w/w deklaracji Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy i Ŝądania z tego tytułu zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej o której  mowa w § 7 ust.1pkt 1 lit. „c” 

3.  Wykonawca udziela Zamawiającemu  2 lata  gwarancji na komputery i 1 rok gwarancji na drukarki 
oraz zobowiązuje się do naprawy tego sprzętu ( usunięcia usterek i wad) w terminie 7 dni licząc od 
dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego o ujawnionej usterce(wadzie) na piśmie  
4.Ustalone w ust.3 okresy gwarancji biegną od dnia odbioru  przedmiotu umowy, potwierdzonego 
protokółem odbioru o którym mowa w § 2 ust.4 umowy. 

 
§ 6 

  

Obowi ązki  Zamawiaj ącego 
 

1. Zamawiający zobowiązany jest udzielić Wykonawcy  wszelkich wyjaśnień co do treści przedmiotu 
zamówienia. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego zapłacenia  wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 7 

 

Kary Umowne 
 

1.  Z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy przysługiwać  będą kary 
umowne  z następujących tytułów i w następujących wysokościach: 
1/  Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto , 
za kaŜdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 3 umowy, 
b/ za zwłokę w usunięciu usterek (wad) zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji – w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto , za kaŜdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
określonego w § 5 ust 3 umowy, 
c) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności , za które Zamawiający  nie ponosi 
odpowiedzialności - w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2/  Zamawiający  jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy  kary umowne: 
a/  za zwłokę w zapłacie faktury -  w wysokości odsetek ustawowych za kaŜdy dzień zwłoki, 
b/ za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności , za które Wykonawca   nie ponosi 
odpowiedzialności - w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego brutto. 
2.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych  

 
§ 8.  

Rozstrzyganie sporów 
 
1. Wykonawca i Zamawiający zgodnie oświadczają, Ŝe dołoŜą wszelkich starań, aby ewentualne 

spory, jakie mogą zaistnieć przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie 
poprzez bezpośrednie negocjacje. 
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2. Wszystkie problemy i spory wynikające z Umowy dla których strony nie znajdą polubownego 
rozwiązania będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 
 

Stosowanie przepisów 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego . 

 

 
§ 10 

 

Zmiany lub uzupełnienia 
 

Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 
    
 

§ 11 
 

Egzemplarze umowy 
 

Umowę sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla Wykonawcy 
i Zamawiającego. 
 
       ZAMAWIAJ ĄCY:                                          WYKONA WCA: 
 
 
 
 
  .................................     ...............................  
 
Rawa Mazowiecka, dn. 
 
 
 
 
 
 


