
Załącznik nr 6 

UMOWA nr ……………………… 

 

 

Zawarta w dniu …….r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Okręgową Komisją 

Egzaminacyjną w Warszawie, mającą siedzibę w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 77, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie - Annę Frenkiel,  

przy kontrasygnacie Haliny Fietkiewicz – Głównego Księgowego 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną w treści umowy „ Dostawcą” 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa oprogramowania wraz z udzieleniem licencji, 

laserowych drukarek wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych 

w ilościach  i rodzaju zgodnych  z treścią oferty dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Warszawie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

         -  dostawa serwera, instalacja w szafie RACK i instalacja systemu operacyjnego Windows 2013 

           lub Red Hat 6.x dostarczonego przez Zamawiającego, zgodnie z ofertą (załącznik nr 2),  

           zwanych dalej odpowiednio „Sprzętem” , „oprogramowaniem”. 

2. Dostawca  zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu, oprogramowania  należytej jakości, 

odpowiadającego  obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej normom jakościowym.  

3. Dostawca dostarczy oprogramowanie w wersji elektronicznej lub na nośnikach, jeżeli 

występują wraz z licencjami i kluczami licencyjnymi, jeżeli są wymagane do pełnego 

korzystania z oprogramowania. 

4. Zamawiający ma prawo zażądać od Dostawcy dostarczenia w ciągu 14 dni od dnia podpisania 

umowy dokumentu, wystawionego przez przedstawicielstwo producenta sprzętu w Polsce  

 lub Unii Europejskiej, potwierdzającego, że sprzęt jest nowy i nieużywany. 

 

                                                                          §2 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie wykonana do dnia ……………… 

2. W dniu dostawy Dostawca zainstaluje sprzęt i zintegruje go z funkcjonującym   

u Zamawiającego systemem (dotyczy zadania nr 3). 
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                                                                  § 3 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt, oprogramowanie  do siedziby Zamawiającego 

lub innego miejsca wskazanego na terenie m.st. Warszawy  na własny koszt w terminie 

uzgodnionym telefonicznie z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego.  

2. Dostawca zobowiązany jest zapewnić wniesienie dostarczonego sprzętu do pomieszczenia 

wskazanego przez pracownika Zamawiającego. 

3. Wykonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym 

przez obie strony. 

4. Wykonawca dostarczy oprogramowanie w opakowaniu fabrycznym, z zastrzeżeniem ust.5. 

5. Jeżeli dany program Dostawca udostępni w wersji elektronicznej, wówczas Dostawca 

przekaże na adres e-mail …… klucz licencyjny, dokumentację oprogramowania oraz 

instrukcję pobrania danego programu z sieci Internet w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu zapisanie kopii programu na nośniku danych będących w jego dyspozycji. 

6. Dokumenty potwierdzające udzielenie licencji na oprogramowanie, karty gwarancyjne, 

instrukcje i inne dokumenty zostaną dostarczone w postaci papierowej lub drogą elektroniczną 

nie póżniej niż w dniu dostawy. Informację o ich dostarczeniu w komplecie umieszcza się w 

protokole zdawczo-odbiorczym. 

7. Sprzęt (zadanie nr 3-serwer), odebrany zostanie pod względem stanu technicznego  

i funkcjonalnego przez przedstawiciela Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym. 

Odbiór techniczny będzie polegał na badaniu zgodności Sprzętu  z wymaganiami określonymi 

w załączniku nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia.  

8. Odbiór techniczny,  nastąpi w ciągu 3 dni od dnia podpisania protokołu  

zdawczo - odbiorczego.  

9. Z odbioru technicznego zostanie sporządzony „Protokół odbioru technicznego”,   

który podpiszą przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy. 

10. W przypadku, gdy Sprzęt nie będzie spełniał wymagań technicznych Wykonawca  będzie 

zobowiązany do doprowadzenia Sprzętu do stanu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia 

poprzez  uzupełnienie lub wymianę Sprzętu w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

 

 

                                                                             §4 

1. Dostawca odpowiada za wady prawne oraz fizyczne ujawnione w dostarczonym Sprzęcie,   

oprogramowaniu i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Dostawca  

jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony  przedmiot umowy: 

1) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej; 

2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia; 
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3) nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego; 

4) jest w stanie niekompletnym. 

2. O wadzie fizycznej i/lub prawnej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Dostawcę  

w chwili ujawnienia wad, w celu realizacji przysługujących mu uprawnień. 

3. Jeżeli oprogramowanie będzie wadliwe lub nie będzie spełniało wymagań umowy 

Zamawiający może odmówić jego przyjęcia a Dostawca na własny koszt i ryzyko 

zobowiązuje się do wymiany oprogramowania niezgodnego z umową na wolne od wad lub 

na zgodne z umową. 

4. Dostawca jest zobowiązany do usunięcia ujawnionych wad prawnych i/lub fizycznych lub do 

dostarczenia Sprzętu  wolnego od wad , jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. 

5. Dostawca udziela pisemnej gwarancji na poszczególny sprzęt (zgodnie z załącznikiem  

nr 1 do umowy): 

zadanie 2 -   Laserowe drukarki wielofunkcyjne - 12 miesięcy od daty  

ich dostawy, 

zadanie 3 -  Serwer: 

 wsparcie i dostęp do aktualizacji aplikacji zarządzających środowiskiem  

– 12 miesięcy od daty dostawy, 

 gwarancja standardowa producenta serwera – 36 miesięcy od daty dostawy. 

 zadanie 4 –  akcesoria komputerowe - 12 miesięcy od daty ich dostawy 

 

6. W ramach wykonywania uprawnień, Zamawiający będzie niezwłocznie pisemnie, faksem  

informował Dostawcę o stwierdzonych wadach do ostatniego dnia gwarancji włącznie. 

 

§5 

1. Za wykonanie dostawy określonej w § 1 Umowy  Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości  netto ……….zł. (słownie złotych: ………………            

….. ) plus podatek VAT (23% ) w wysokości ……………zł. ( słownie 

złotych:…………………) co stanowi łączną kwotę brutto ………… zł. (słownie 

złotych: ………………………………………….). 

2. Wartość przedmiotu umowy brutto opisana w ust.1 obejmuje całkowity koszt 

realizacji przedmiotu umowy a także: koszt dostarczenia sprzętu, oprogramowania do 

miejsca przeznaczenia wskazanego w § 3 ust.1 umowy, koszty świadczenia usług 

gwarancyjnych oraz koszt udzielenia licencji na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w umowie oraz przekazania nośników oprogramowania oraz 

instrukcji. 
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§6 

1. Zapłata należności za dostawę uregulowana będzie przelewem na konto Dostawcy, w terminie 

30-stu dni  na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Dostawcę. 

2. Faktura będzie dostarczona Zamawiającemu  w ciągu 7 dni od dnia wykonania dostawy i 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego/ protokołu odbioru technicznego  bez zastrzeżeń , 

na adres: 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ul Grzybowska 77, 00-844 Warszawa 

3. Za dzień zapłaty strony umowy uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT,  

posiada NIP 118-14-52-969 

Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada NIP 

………………………, REGON …………………….. 

 

§ 7 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) 10% wartości przedmiotu umowy brutto, o której  mowa w §5  za rozwiązanie umowy 

przez jedną ze stron z przyczyn, za które odpowiada Dostawca, 

2) 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto, o której  mowa w §5, za każdy dzień opóźnienia 

w dostawie przedmiotu zamówienia bądź niezrealizowania zobowiązania wynikającego z 

§ 3 ust.10. 

2. Dostawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty doręczenie 

pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. 

3. Kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego prawa do dochodzenia od Dostawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadkach, gdy kara umowna nie pokryje 

wyrządzonej szkody. 

 

§8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 

a. niewykonania dostawy przedmiotu umowy po upływie 6 dni kalendarzowych  

od dnia, o którym mowa w §2 ust. 1 

b. gdy Dostawca wykonuje dostawę w sposób sprzeczny z umową,  

a w szczególności dostarcza sprzęt niezgodnie z ofertą. 

2. Odstąpienie od  umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

bez dodatkowego wezwania lub udzielenia dodatkowego terminu, ze skutkiem na dzień 

doręczenia. 

 

§9 
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Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

są: 

        1) ze strony Zamawiającego: Sebastian Krupiński  tel……………………….. 

     

 2)  ze strony Dostawcy :        …………………… tel……........................... 

 

                                                                              §10 

       Z dniem dostarczenia oprogramowania  Dostawca  udzieli Zamawiającemu bezterminowo 

licencje niewyłączne do oprogramowania, obejmujące co najmniej prawo do bezterminowego 

korzystania z oprogramowania na stanowiskach komputerowych Zamawiającego w liczbie 

odpowiadającej ilości nabytych egzemplarzy oprogramowania, wprowadzania oprogramowania do 

pamięci komputerów oraz jego utrwalania, przenoszenia oprogramowania pomiędzy stacjami 

roboczymi, 

                                                                             § 11 

W sprawach nie uregulowanych umową  mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

przepisy ustawy z dnia 4.II.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§12 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć do 

rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego. 

2. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust.1 strony 

mogą wystąpić na drogę sądową. 

3. Sądem właściwym będzie Sąd dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. 

 

§13 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

                                                                               §14 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzy dla każdej ze stron. 

2. Integralną część umowy stanowi:  

Załącznik nr 1 -  opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – oferta (SIWZ, formularz cenowy, formularz ofertowy) 

 

 

 

DOSTAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY 


