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UMOWA KUPNA nr .....IDl20l8

W dniu .. .... 2018 roku pomiędzy:

Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-48l,w imieniu którego
działaPrezydent m. st. Warszawy, reprezentowanym przezpana Sławomira Kasprzaka na podstawie udzielonego
mu pełnomocnictwa z dnia 13.07.2012 r. o numerze GP-IX.0052.2772.20I2 - Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych
i Technicmych nr 1 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa Twanym w dalszej części umowy
,rZamawiającym"

a

z adresem ul. ......... .... posiadającąNr ........., REGON
rwanychw dalszej części umowy rrWykonawcą"

w wyniku wyboru ofeĘ, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zarnówień Publiczrych
(t. j. Dz. U.2017 r. poz. 1579 zę zrn.), o treści następującej:

§l.
l . Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Licealnych i Techniczrych nr l,

zgodnego z,,opisem przedmiofu zamówienia" stanowiącym integralny załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązĄe się dostarczyć sprzęt komputerowy w terminie do 25.06.2018 r.

3. Za datę dostarczenia sprzęfu komputerowego aważa się dzień jego odbioru przez przedstawiciela
Zamawiającego, tj. p. Bogusława Gronczyńska bęz zastrzeżeń.

§2.

1. Wykonawca, w ramach realizacji dostawy sprzętu komputerowego dla Zamawiającego, dostarczy i wniesie
zakupiony sprzęt komputęrowy na własny kosź i we własnym zakresie w miejsce wskazane przez
przedstawiciela ZaInawiającego, w uprzednio umówionyrrr terminie, w godzinach pomiędzy 0800 _ 1500 i w ciągu
dnia roboczego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu sprzętu komputerowego
do miej sca przeznaczenia.

3. Wykonawca przekaże Zanawiającemu przedmiot dostawy na podstawie protokofu odbioru, zawierającego:

- liczbę porządkową,

- nazwę urządzenia,

* nazwę producenta,

- parametry,

, okręs gwarancji,

- ilość

4. W przypadku stwierdzenia, podczas odbioru, wadliwości
w części, Zalnawiający może odmówić odbioru sprzętu.

sprzętu komputerowego w całości lub chociażby

5. W chwili odbioru sprzętu komputerowego przez przedstawiciela Zamawiającego, własność tego sprzętu
pr ze cho dzi na Zamaw iając e go.

6. Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi być fabrycmie nowy oraz niewskazujący na ślady uĄrtkowania,
a ponadto posiadać wszelkie niezbędne atesty, o ile obowiązujące przepisy prawa wymagają przedstawienia ww.
atestów.

Zunawiający zobowiązuje się do:

§3.
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l) przystąpienia do czynności odbioru sprzętu komputerowego, niezwłocznie po dostarczeniu go przez

Wykonawcę, o ile będzie on spehriać wynogi określonę w ,,opisie przedmiotu zamówienia" i nie będzie
obciĘony wadami,

2) zapłaty narzecz Wykonawcy wynagrodzenia, wynikającego z umowy za złealizowany przedmiot umowy.

§4.

1, Cena dostawy sprzętu komputerowego wlmiesie:

w części pierwszej;

1) kwotęnetto ....,00zł(słownie zJoĘch: ..............),

ż) podatek VAT UYo,

w części drugiej:

1) kwotę netto zł (słownie złoĘch: ........),

2) podatek YAT 23% w kwocie ... zł(......

3) kwota brutto ........ zł (słownie złoĘch: ... ... ......),

w całości łącznie:

1) netto .......... zł (słownie ńoĘch: ............).

2) podatek VAT 23% w kwocię zł (słownie zŁoĘch:

3) kwota brutto (słownie złoĘch).

zgodnie z formu|arzem cenowym stanowiącym integralny załącznik nr 2 do umowy.

2. Zamawiający przed dokonaniem dostawy dostarczy Wykonawcy zaświadczenie umozliwiające zastosowanie

zerowej stawki podatku VAT na część dostawy, o któręj mowa w załącz;rkl nr 2 do umolyy, zgodnie z art. 83

ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT.

3. Zapłataceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po podpisaniu protokołu
odbioru sprzęfu komputerowe go przęz Zamawiającego.

4, Zapłata nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty otrrymania faktury przezZamavliającego, na rachunek
bankowy Wykonawcy o ff ...........

5. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z wzorem, tj. na nabywcę: Miasto stołecme Warszawa, Plac BaŃowy
3/5,00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, gdzie odbiorcą i płatnikiem będzie Zespół Szkół Licealnych i
Technicmych nr 1, ul. Wiśniowa 56,02-520 Warszawa.

6. Faktura zostanie dostarczona na adres: Zespół Szkół Licealnych i Technicmych nr l, ul. Wiśniowa 56,02-520
Warszawa.

7. Wlmagrodzenie brutto określone w ust. 1 nie ulegnię mtianie w przypadku zmian stawki podatku VAT
w obowiązuj ących przepisach podatkowych.

8. Zapłatę lwuża się za dokonaną w dniu obciążenia rachuŃu bankowego Zamawiającego.

9. Wykonawcy nie przysfuguj ą żadne inne roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie, nie przewidziane w umowie,
ani roszczenia o zwrot kosźów poniesionych w związku z wykonaniem umowy,

§5.

1. Na przedmiot dostawy Wykonawca udzięla Zamawiającemu gwarancji jakości na okres określony w protokole
odbioru, począwszy od dnia sporządzenia między stronami protokołu,
o któryrm mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umovry, na waruŃach określonych w ust. 2 - l0, bez koniecmości
dostarczania dodatkowego dokumentu gwarancyjnego, z zastrzeżeniem ust. 8.

2. Termin gwarancji udzielony przez Wykonawcę biegnie od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu
komputerowe go przez przedstawiciela Zamawiającego.

3. Zanawiający zgłasza do Wykonawcy wadliwie dzińający sprzęt komputerowy podczas jego eksploatacji,
w czasię trwania gwarancji, telefonicznie, faksem lub e-mailem: tel ........... e-mail: .........
a Wykonawca dokonuje usunięcia wad.

4. W przypadku zgłoszenia wad przez przedstawicie|a Zarnawiającego, Wykonawca ptzystąpi do naprawy
najpóźniej w następnym dniu robocą,m, W pr4padku niemożności usunięcia wady na miejscu, kosż
ewentualnego transportu pokryje Wykonawca.
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5. Zgłoszenie do Wykonawcy wady sprzętu komputerowego dokonane faksem lub pocztą elektronicmą uwżaĆ się
będzie za skutecmie doręczone. Na wynienione części Wykonawca przekaże gwarancję o takiej długości jaką

daje producent części, jednak nie krótszą niz termin gwarancji danego sprzętu komputerowego.

6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, dokona wymiany sprzętu komputerowego na nowy, wolny od wad,

o parametrach identycmych lub lepszych,niż określone w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy
w przypadkach gdy:

l) w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotrra naprawa sprzętu komputerowego lub jedna jego istotna

naprawa (rozumiana jako naprawa o wartości nie mniejszej niż 30oń wartości naprawianego sprzętu

komputerowego),

2) naprawa sprzętu komputerowego z powodu wad nieusuwaĘch jest technicmie niemożliwa,

3) Wykonawca nie dokona naprawy sprzętu komputerowego w okresie 14 dni od dtiazgłoszenia wad.

Wyniana sprzętu komputerowego nastąpi w tęrminie nie dfuzsąm niż 7 dni,licząc od dnia zgłoszenia takiego

żądania pr zez Zamawiaj ąc e go.

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

1) ograniczać okręsu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zuĘcia elementów wchodzących w
skład zamawianego sprzętu komputerowego,

2) postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie dodatkowymi

kosźami rwizyzanymi z dostawą sprzętu komputerowego, a także zawierać dodatkowych warunków

wspóĘracy z Wykonawcą,

3) postanowień o innych płatnych działaniach nie ujętych w umowie,

4) postanowień dotyczących ponoszenia przez Zamawiającego opłat z fftułu przygotowania Sprzętu

komputerowe go przekarywanego do serwisu.

5) postanowień ograniczających naprawę sprzętu komputerowego z uwagi na wartość usunięcia wady.

8. O ile producent sprzętu określonego w przedmiocie dostawy wydaje odrębne dokumenty gwarancyjne,

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wypełnione i zarejestrowane, w}.rnagane, dokumenty gwarancyjne

producenta sprzętu komputerowego, które nie mogą być mniej korzystne niż warunki określone

w niniejszej umowie w zakresię gwarancji. W razię utraty dokumentu gwarancyjnego Zanawiający nie traci

uprawnień z$ułu gwarancji, jeżeli okńe zapomocą innego dokumentu (protokołu odbioru, fakĘ) istnienie

zob ow ięań z tytńu gwarancj i j ako śc i,

9. Wszystkie dodatkowe kosźy związane ze świadczęniem usługi serwisu gwarancyjnego ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca zobowiązllje się każdorazowo informować Zamawiającego o znianie siedziby w czasie trwania

okresu gwarancyjnego.

1,

§6.

W razie zr.vłoki w dostarczeniu sprzętu komputerowego Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemll

karę umowną w wysokości 1% kwoĘ brutto, o której mowa w §4 umowy, zakużdy rozpoczęW dziefi zńoki
|icząc od terminu, o który.rn mowa w §l ust. 2 do dnia odbioru sprzętu komputerowego przez przedstawiciela

Zamawiającego.

W prąpadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
z przycTyn doĘczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%

ceny zakupu, o której mowa w §4.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z ndręźmego mu wlmagrodzenia, bez dodatkowych wezwań do

l,

zapłaĘ.

Zalnawiający moze dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego za poniesioną szkodę
przekraczającą wysokość naliczonych kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w kodęksie

cywilnym.

§7.
Wykonanie niniejszej,umowy nie wiąze się z przę:Ńlarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych

osobowych, a co zatym idzie nie wiąze się z dostępem do zasobów systemów informatycmych Zespołu Szkół
Licealnych i Technicznych nr 1.

2.

4.
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2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iżtręść niniejszej umowy, aw szczegó|ności dotyczące go dane
idenĘfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wlmagrodzenia, stanowią informację publicmą w rozumieniu
art. 1 ust. l ustawy z dnia 6 września 200l r o dostępie do informacji publicznej (t. j. zDz. U. z2016 poz.
I7 6 4), któr a podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

§8.

Zamawiający może odstąpić od umowy, z winy Wykonawcy, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z wymienionych
poniźej okolicmości:

1) dostarczony przez Wykonawcę sprzęt komputerowy nie odpowiada parametrom określonym w opisie
prze dmiotu zamow ienia,

2) opózrienie Wykonawcy w dostarczeniu sprzętu komputerowego przehoczy 15 (piętnaście) dni od terminu,

o któr5łn mowa w §l ust. 2 umowy.

Odstąpienie powinno nastąpić w terminie do 14 dni od dnia powzięcia przezZanawiającego informacji o zaistnieniu
przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy.

§9.

l. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iżtreść niniejszej umo\ły, aw szczególności przedmiot umowy
i wysokość wlmagrodzenia, stanowią informację publicmą w rozumienie art. l ustawy z dnia 6 września 200lr.
odostępie do informacji publicmej Q.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1164), która podlega udostępnieniu w Ębie
przedmiotowej umowy, z zastzeżeniem ust. 2.

2. Ze względu ma tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu o któryłn mowa w ust.l nie będą podlegĄ informacje
technologicme.

§ l0.

1. ZamawiĄący dopuszcza nnianę postanowień umowy w stosunku do treści ofeĄ, na podstawie której dokonano
łvyboru Wykonawcy, jeżeli zaoferowany sprzęt komputerowy został wycofany z obrotu gospodarczego i jego

dostawa będzie nięmożliwa w terminach określonych umową. W przypadku takim Wykonawca może
zaoferować sprzęt komputęrowy spełniający wynogi Zamawiającego wyrikające z opisu przedmiotu
zamówlenia o nie gorszych parametrach techniczrych i funkcjonalnych, pod waruŃiem, że zaofęrowana cena
nie ulegnie znianie,

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

3. Wszystkie informacje przekazywane pomiędzy stronami umowy dla skutecmości muszą mieć formę pisemną.

4. Zarlawiający nie dopuszcza przeniesienia praw lub obowiązków z umowy na inny podmiot niz Wykonawca.

5. W sprawach niewegulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy:

l) ustawy z dnia29.01.2004 roku Prawo zamówień publiczrych (t. j. Dz.U. z2017 poz. 1579 ze zrl.),

2) ustawy zdnia23.04.1964 Kodeks Cyvilny (Dz. U. z2016 poz. 380 ze zrrl.).

6. Strony zgodnie oświadczają, ze w wypadku powstania sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy
właściwyn do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobraniących egzemplarzach,2 dlaZamawiającego i l dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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