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UMOWA             /DI/2016 

z dnia …………………………….. 2016 r. 
 

CPV   30216110-0 

Zawarta na podstawie art. 4 pkt 8. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  

oraz Rozdziału V Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych 
 w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy (Zarządzenie 19/2014), pomiędzy: 

 

Województwem Dolnośląskim - Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy  
z siedzibą przy ul. Ogrodowej 5b, 58-306 Wałbrzych NIP: 886-25-66-413  

reprezentowanym przez: 
 

……….. – ………. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

 

a  
 

…. 
reprezentowanym przez  

…….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 

             § 1 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sieciowych skanerów dokumentów na potrzeby realizacji 

zadań Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w ramach PO WER (według załączonego wykazu - zał. 

1 do umowy). 
 

              § 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia opisany w § 1, na 

adres: al. Armii Krajowej 54; 50–541 Wrocław, w terminie do 29.12.2016r. 
2. Cały przedmiot zamówienia musi być dostarczony w jednym dniu po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu dnia i godziny dostarczenia (od 08:00 do 14:00). 

3. Termin dostawy nie może przypadać w soboty i dni ustawowo wolne od pracy. 
 

  § 3 
Koszty transportu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

 

§ 4 
Przedmiot umowy uważa się za należycie wykonany po dokonaniu odbioru ilościowo- 

-jakościowego, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń, podpisanego przez osobę upoważnioną 
ze strony Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne w ramach struktur organizacyjnych stron  

za realizację niniejszej umowy:  
1) ze strony Zamawiającego:  Maciej Jadczak (74) 8866510 

     Tomasz Dębicki (71) 3974321 
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2) ze strony Wykonawcy:    

2. Każda ze stron może zmienić wskazane powyżej osoby, o czym zawiadomi na piśmie drugą stronę. 

Zmiana osoby upoważnionej nie wymaga aneksu do umowy. 
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mają prawa do zaciągania w imieniu stron zobowiązań, w tym 

dokonywania zmian umowy chyba, że uzyskają w tym względzie pisemne pełnomocnictwo. Wyżej 
wymienieni przedstawiciele stron są jednakże uprawnieni do podejmowania bieżących decyzji w ramach 

realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 6 

1. Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 otrzyma wynagrodzenie w 
wysokości …………. zł brutto  

(słownie: ………….).  

2. Kwota określona w ust.1 zawiera całkowite wynagrodzenie Wykonawcy.  
3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone 

podpisaniem protokołu odbioru dostawy bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 4. 
4. Zamawiający dokona płatności nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie 

wystawionej faktury za wykonany przedmiot zamówienia. Wynagrodzenie będzie przekazane na konto 
bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. 

5. Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę, niezwłocznie po realizacji przedmiotu umowy. 

6. Za datę zrealizowania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 jest  realizowany w ramach projektu „Pomoc techniczna PO 

WER dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rok 2016 i jest współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

§ 7 
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia na piśmie od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu,  

w przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się z zobowiązań wobec Zamawiającego w szczególności 
określonych w § 2 umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający 
zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym jest mowa w § 6. 

3. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy lub uchybienia terminom, o których mowa 

w § 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 6, za każdy dzień opóźnienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym jest mowa w § 6. 

5. W przypadku nienależytego wykonania umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, wskazując Wykonawcy 3-dniowy termin z zagrożeniem,  
że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 umowy za każdy dzień zwłoki.  
6. W przypadku niewykonania umowy w terminie dodatkowym – wskazanym w ust. 5 Zamawiający może 

odstąpić od umowy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje roszczenie o wypłatę naliczonych 

kar umownych. 
7. Kary mogą być potrącone z wynagrodzenia. 

8. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych niezależnie od kar umownych. 
9. Odstąpienie od umowy uprawnia do dochodzenia naliczonych do tego dnia kar umownych. 

 
§ 8 

Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okresy wskazane w załączniku nr 1, liczone od dnia 

dostarczenia przedmiotu umowy.  
§ 9 

Warunki serwisu gwarancyjnego wiążące Wykonawcę niniejszej umowy zostały określone w załączniku nr 1.  
W przypadku braku ich regulacji w określonym zakresie w załączniku nr 1, strony przyjmują następujące 

zasady: 

1. Zgłoszenie awarii następuje telefonicznie, e-mailem lub faksem i od tego dnia liczy się bieg terminów. 
2. Serwis gwarancyjny odbywa się w miejscu zainstalowania sprzętu wskazanym przez Zamawiającego 

przy dostawie. 
3. Naprawy gwarancyjne sprzętu będą realizowane w siedzibie Zamawiającego w dni robocze  

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. 
4. Maksymalny czas dotarcia Serwisanta do wadliwie działającego lub uszkodzonego urządzenia określa się 

na 3 dni robocze od chwili zgłoszenia. Czas ten obejmuje: skontaktowanie się specjalisty  
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z użytkownikiem w celu dokonania analizy zgłoszenia i umówienia się na przyjazd ekipy na określoną 

godzinę, przygotowanie grupy serwisowej oraz odpowiedniego osprzętu koniecznego do usunięcia 

awarii lub przygotowanie konfiguracji sprzętu zastępczego. 
5. Termin usunięcia usterki ustala się na 5 dni od momentu zgłoszenia, a w przypadku niemożliwości jej 

usunięcia w wymaganym terminie, Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych  
w stosunku do uszkodzonego. Oprogramowanie oraz dane zostaną zainstalowane przez Wykonawcę  

wg wymagań Zamawiającego z nośników będących w jego posiadaniu. 

6. W przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego w wymaganym terminie, Wykonawca zostanie 
obciążony karą pieniężną w wysokości 0,5 % wartości wadliwego urządzenia za każdy dzień zwłoki. 

7. W przypadku awarii, której usunięcie przekracza termin 10 dni roboczych, Wykonawca dokona wymiany 
uszkodzonego sprzętu na nowy o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego. 

8. Naprawa wykonywana będzie w siedzibie Zamawiającego, może jednak obejmować naprawę sprzętu  

w warsztacie Wykonawcy, o ile Wykonawca uzna takie naprawy za konieczne. W takich przypadkach 
Wykonawca transportuje uszkodzony sprzęt na własny koszt i ryzyko. 

9. Po wykonaniu napraw, Wykonawca będzie przywracał stanowisko gotowe do pracy, tj. konfigurował 
sprzęt z systemem operacyjnym i aplikacjami zgodnie ze stanem jak przed wystąpieniem awarii. 

10. W przypadku uszkodzenia dysku twardego i stwierdzenia potrzeby jego wymiany na nowy, uszkodzony 
dysk nie podlega zwrotowi Wykonawcy i pozostaje u Zamawiającego 

11. W przypadku konieczności naprawy w serwisie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo  

do pozostawienia u użytkownika dysku twardego. 
12. Koszt dojazdu i ewentualnego transportu urządzeń obciąża Wykonawcę. 

13. W przypadku konieczności wykonywania w okresie gwarancyjnym obowiązkowych przeglądów sprzętu 
przez autoryzowanego (certyfikowanego) serwisanta producenta urządzenia lub Wykonawcy, koszt 

takiego przeglądu jak również pilnowanie terminów przeglądów obciąża Wykonawcę. 

14. Zamawiający nie jest zobowiązany do przechowywania w okresie gwarancyjnym oryginalnych opakowań 
dostarczonego sprzętu. 

 
§ 10 

Umowa może zostać zmieniona w stosunku do złożonej oferty na niżej wymienionych warunkach: 
- zmiana np. typu, marki sprzętu w przypadku wycofania zaproponowanego w ofercie z produkcji lub rynku 

pod warunkiem, że będzie to sprzęt, który spełnia wymagania/warunki techniczne określone przez 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  lub będzie lepszy i nie spowoduje to wzrostu ceny oferty. 
 

§ 11 
Oferta Wykonawcy stanowi integralną część przedmiotowej umowy. 

 

§ 12 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 
§ 13 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy, Strony zobowiązują  

się do rozstrzygnięcia w sposób polubowny. W razie braku efektów takiego działania, Strony poddają spór 
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla filii Zamawiającego we Wrocławiu. 

 
§ 14 

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

 

 
 

 
 

 

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

Zamawiający 

   

Wykonawca 
 


