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Załącznik nr 1  
                 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia WZÓR 

 
 
U M O W A  Nr  /01/serwer www/04/2017 

 
Zawarta ……………. 2017 r.  w Warszawie pomiędzy:  
Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z 

siedzibą przy ul. Wiktorska 10, 02-587 Warszawa 
Regon:000284339, NIP: 521-12-70-986, reprezentowaną przez 
………………………………………………………………………………………………………

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

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 
a:  

……………………………………………………………..zarejestrowanym  w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod numerem ………………………………. 

z siedzibą ……………………………………………………… 
NIP:  ……………………..; REGON:………………………….. 
którą reprezentuje:……………………………………… 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, do której zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz.2164 z późn.zm.) stosowanie 
tej ustawy jest wyłączone, o następującej treści:  

§1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa serwera www wraz z oprogramowaniem 
stanowiącym integralną część sprzętu dla Biblioteki Publicznej im. Zygmunta 
Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.Szczegółowe określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia 
zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia w terminie do  24.05.2017 r. 

3. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy jako załącznik nr 2 do umowy 
(Załącznik nr 2 do ogłoszenia). 

4. Umowa obejmuje w szczególności dostarczenie przedmiotu umowy oraz jego 
rozładunek, montaż, ustawienie, instalacje, rozruch, wykonanie prób technologicznych i 
produkcyjnych. 

§2. 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca dostarczy oraz wniesie dostarczony serwer www na własny koszt i we 
własnym zakresie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego w 
uprzednio umówionym terminie, w godzinach 10.00-15.00. Wykonawca zobowiązany 
jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do dostawy z wyprzedzeniem nie 
mniejszym niż 48 godzin przed dostawą. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu 
serwera do miejsca przeznaczenia. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu serwer www  na podstawie protokołu odbioru 
ilościowo-jakościowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron 
zawierającego: 

 - model, 

 - nazwę producenta, 

 - numer seryjny, 

 - okres gwarancji.  
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4. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego własności 
przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia braku w dostawie serwera www, bądź 
stwierdzenia podczas odbioru jego wadliwości, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznej wymiany wadliwego serwera www na sprzęt wolny od wad, w terminie nie 
przekraczającym 5 dni. 

5. W przypadku stwierdzenia, podczas odbioru, wadliwości serwera www, sprzęt wadliwy 
uważać się będzie za nie dostarczony. 

6. W przypadku gdy używanie serwera www, dostarczonego na podstawie niniejszej 
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem wymaga korzystania z należących do osób 
trzecich praw, a w szczególności praw autorskich lub znaków towarowych, Wykonawca 
przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi 
osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez 
niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy. 

§3 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilnoprawną, w tym finansową, 
za wszelkie szkody spowodowane w stosunku do Zamawiającego, jak i osób trzecich, 
wynikłe z ujawnienia lub wykorzystania bez zgody Zamawiającego informacji 
pozyskanych w trakcie prac związanych z realizacją niniejszej umowy przez 
pracowników Wykonawcy. 

 

§4. 
               WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1  ustala się w 
wysokości kwoty  brutto ………….. (słownie złotych: ………………………….) w tym 
podatek VAT w wysokości 23% . 

2. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru 
przedmiotu umowy podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony. Zapłata należności za 
wykonany przedmiot umowy nastąpi, po przyjęciu przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

3. Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem w ciągu 
14 dni roboczych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

4. Zapłatę wynagrodzenia uważa się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie, nie 
przewidziane w umowie, ani roszczenia o zwrot kosztów poniesionych w związku z 
wykonaniem umowy. 

6. Faktura musi być wystawiana na: 
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 
02-587 Warszawa, ul. Wiktorska 10; NIP-521-12-70-986 

 
 

§5. 
              GWARANCJE I SERWIS GWARANCYJNY 

1. Wykonawca udziela gwarancji na serwer www. 

2. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru serwera www  bez 
zastrzeżeń. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania do Wykonawcy wadliwego działania 
serwera podczas jego eksploatacji, w terminie gwarancji, telefonicznie, faksem lub e-
mailem: …………. 

4. Ewentualne naprawy gwarancyjne serwera www, zgłoszone do Wykonawcy,  będą 
odbywały się w miejscu instalacji serwera www. W przypadku niemożności usunięcia 
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usterki na miejscu, koszt ewentualnego transportu pokryje Wykonawca. Jeżeli awaria 
sprzętu zostanie zgłoszona przez przedstawiciela Zamawiającego do godz. 14.00 
danego dnia Wykonawca przystąpi do naprawy najpóźniej następnego dnia roboczego. 

5. Zgłoszenie do Wykonawcy, awarii dostarczonego serwera www dokonane faksem lub 
pocztą elektroniczną uważać się będzie za doręczone. Zgłoszenie, w miarę możliwości, 
będzie zawierać opis uszkodzenia.  W razie konieczności naprawy trwającej powyżej 7 
dni na żądanie Zamawiającego Wykonawca nieodpłatnie udostępni  sprzęt zastępczy 
(na czas naprawy) o parametrach nie gorszych niż serwer www naprawiany oraz 
zapewni bezpłatną dostawę tego sprzętu. Na wymienione części Wykonawca wystawi 
gwarancję taką jaką daje producent części, jednak nie krótszą niż termin gwarancji 
całego urządzenia. Nowa gwarancja będzie stanowić załącznik do Zgłoszenia 
serwisowego. Wypełniona i podpisana kopia zgłoszenia serwisowego pozostaje w 
Centrum Informatycznym Biblioteki przy ul. Bukietowej 4 A. 

6. Naprawy serwisowe muszą być świadczone przez autoryzowany serwis producenta.  

7. W przypadku przekazania do serwisu serwera www dyski twarde pozostają u 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie także możliwość pozostawienia u siebie 
uszkodzonych dysków twardych.        

8. Strony umowy ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne hot-line w godzinach 
pracy Biblioteki. 

10. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, dokona wymiany serwera na nowy, wolny od 
wad, o parametrach identycznych lub lepszych, niż określone w opisie przedmiotu 
zamówienia i ofercie Wykonawcy w przypadkach gdy: 

1) w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa serwera www lub jedna jego 
istotna naprawa (rozumiana jako naprawa o wartości nie mniejszej niż 30% wartości 
naprawianego sprzętu), 

2) naprawa serwera www z powodu wad nieusuwalnych jest technicznie niemożliwa, 

3) Wykonawca nie dokona naprawy sprzętu komputerowego w okresie 7 dni od 
momentu upłynięcia terminu naprawy, o którym mowa w ust. 5. 

11. Wymiana serwera www  nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia 
zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. 

12. Gwarancje, o których mowa w ust. 1 nie mogą zawierać następujących warunków: 

1) ograniczać okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów 
wchodzących w skład zamawianego serwera www, 

2) postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie 
dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą serwera, a także zawierać dodatkowych 
warunków współpracy z Wykonawcą lub gwarantem, 

3) postanowień dotyczących zakazu otwierania przez Zamawiającego obudowy serwera 
www w celu dodania elementów podzespołów komputerowych, 

4) postanowień innych płatnych działań nie ujętych w umowie, 

5) postanowień dotyczących ponoszenia przez Zamawiającego opłat z tytułu 
przygotowania serwera www przekazywanego do serwisu. 

13. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wypełnione i zarejestrowane dokumenty 
gwarancyjne producenta potwierdzające wymagane warunki gwarancji. W razie utraty 
dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli 
okaże za pomocą innego dokumentu (protokołu odbioru, faktury) istnienie zobowiązań z 
tytułu gwarancji. 

14. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze świadczeniem usługi serwisu 
gwarancyjnego ponosi Wykonawca. 

15. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować Zamawiającego o zmianie 
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siedziby w czasie trwania okresu gwarancyjnego. 

§6. 
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. W razie opóźnienia z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 
jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto, o 
której mowa w §4 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od terminu 
określonego w §1 ust.3. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości uszkodzonego 
sprzętu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu awarii serwera www 
lub czynności z nią powiązanych i określonych w umowie, od terminów 
określonych dla czynności gwarancyjnych, o których mowa w §5 umowy 

3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty 
brutto, o której mowa w § 4 ust.1. 

4. Wykonawca, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie 
będzie obciążał Zamawiającego kosztami wynikającymi z nie zrealizowanej 
części umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z należnego mu wynagrodzenia. 

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego za poniesioną 
szkodę ponad wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych 
w kodeksie cywilnym. 

 

§7. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zaoferowany przedmiot dostawy 
zostanie wycofany przez producenta z obrotu gospodarczego i jego dostawa będzie 
niemożliwa w terminach określonych umową. W przypadku takim Wykonawca może 
zaoferować przedmiot dostawy spełniający wymogi Zamawiającego wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych, pod 
warunkiem, że zaoferowana cena nie ulegnie zmianie. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy w zakresie danych 
adresowych, nazwy firmy, zmiany numeru NIP, zmiany numeru REGON, zmiany 
numeru KRS. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

4. Wszystkie informacje przekazywane pomiędzy stronami umowy, a mogące mieć 
wpływ na wykonanie umowy muszą mieć formę pisemną. 

5. Zamawiający nie dopuszcza cesji wykonania umowy na rzecz innego podmiotu niż 
Wykonawca. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują odpowiednie przepisy: 
Kodeksu Cywilnego, 

7. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu 
ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest 
Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów 
systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy. 

8. Wersja dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej oraz dla 
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: 
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a) Zleceniobiorca oświadcz, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 
szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz.782), która podlega udostepnieniu 
w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 (ew. i ust. 3). 

b) Zleceniobiorca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w 
ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w 
zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej – również w zakresie firmy. 

     Lub 
  10. Wersja dla przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność    
             gospodarczą:  

a) Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 
szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość 
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782), 
która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 

11.   Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporu wynikającego z 
realizacji niniejszej umowy właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

12. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
13. Zamawiający nie dopuszcza cesji wykonania umowy na rzecz innego podmiotu niż      
Wykonawca. 

14. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla 
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 2 do Ogłoszenia  /01/serwerwww/04/2017 
stanowiący zał. nr 1 do umowy 

2) Oferta Wykonawcy Załącznik nr 3 do Ogłoszenia /01/serwerwww/04/2017  
stanowiąca zał.nr 2 do umowy 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


