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UMOWA NR ZM.NZP ……………./19 

zawarta w dniu …………… 2019 r. w Warszawie pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, nr NIP: 5252248481 

reprezentowanym przez: 

………………………………… – ………………… Zarządu Mienia Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. 

Prosta 69 działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak: GP-OR.0052.3950.2017 z dnia 28.07.2017 

r. 

Zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a firmą: 

 

 

NIP: ……………. REGON: …………… KRS: …………… 

Zwanym dalej „Dostawcą”. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U z 2018 r. poz.1986) została zawarta umowa o następującej treści.  

§1 

Przedmiot umowy 

 

Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji zamówienie na zakup i dostawę do siedziby 

Zamawiającego w Warszawie 20 (dwudziestu) komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem 

systemowym oraz oprogramowaniem biurowym i 20 (dwudziestu) monitorów zgodnych  

ze specyfikacją z załącznika nr 1. 

§2 

Warunki dostawy 

 

1. Dostawca dostarcza przedmiot zamówienia wymieniony w §1 do siedziby Zamawiającego 

w Warszawie przy ulicy Prostej 69. 

2. Dostawa odbędzie się własnym transportem Dostawcy, na jego koszt i ryzyko. 

3. Dokumentem potwierdzającym gwarancję urządzeń i oprogramowania ma być wystawiona 

faktura, na której  wyszczególnione będą dostarczone urządzenia wraz z ich numerami 

seryjnymi. 

4. Potwierdzeniem dostawy przedmiotu umowy wskazanego w §1 będzie protokół odbioru 

podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru występowania wad, 

Dostawca usunie je w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia i ponownie zgłosi 

w siedzibie Zamawiającego zakwestionowany przedmiot dostawy do odbioru. 

6. Przedmiot umowy wskazany w §1 zostanie dostarczony fabrycznie nowy, nieużywany, 

pochodzący z bieżącej produkcji, nieuszkodzony mechanicznie oraz elektronicznie. 

7. Komputery stacjonarne zostaną dostarczone z uprzednio zainstalowanym system 

operacyjnym. Dysk twardy zamontowany w komputerze ma być podzielony na jedną partycję  

z maksymalnie przydzielonym na niej miejscem. 
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§3 

Termin realizacji 

 

1. Dostawca dostarczy przedmiot umowy wskazany w §1 do siedziby Zamawiającego 

w ustalonym terminie tj. do 10 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Za dzień odbioru, rozumianego jako termin wykonania umowy uważa się dzień podpisania 

przez Strony protokołu odbioru bez wad i usterek.  

§4 

Oświadczenie Dostawcy 

 

1. Dostawca oświadcza, że wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy wskazanego w §1 posiadają certyfikaty lub deklaracje 

zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 

certyfikacją.  

2. Dostawca oświadcza, że dostarczone dla Zamawiającego licencje do oprogramowania 

pochodzą z dystrybucji krajowej od oficjalnych dystrybutorów i są to licencje nowe, wcześniej 

nie używane na innych komputerach. 

§5 

Wynagrodzenie 

 

Za realizację przedmiotu umowy wskazanego w §1, tj. zakupu i dostawy 20 (dwudziestu) 

komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem systemowym oraz oprogramowaniem biurowym 

i 20 (dwudziestu) monitorów zgodnych ze specyfikacją z załącznika nr 1, Dostawca otrzyma 

wynagrodzenie łącznie w kwocie maksymalnej: 

Netto: ……………………………………… zł.  (słownie: ……………………………… zł) 

Brutto: ………………………………………zł.  (słownie: ……………………………… zł) 

w tym cena jednego komputera stacjonarnego z monitorem i oprogramowaniem systemowym  

i oprogramowaniem biurowym wynosi: 

Netto: ……………………………………… zł.  (słownie: ……………………………… zł) 

Brutto: ………………………………………zł.  (słownie: ……………………………… zł), zgodnie z ofertą załącznik nr 2 

do umowy. 

§6 

Warunki płatności 

 

1. Zamawiający dokona płatności na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę. 

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego i Dostawcę protokół 

odbioru, w którym nie będą odnotowane żadne wady i usterki. 

2. Cena należna Dostawcy płatna będzie z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe 

Dostawcy wskazane na fakturze. 

3. Zamawiający dokona zapłaty ceny Dostawcy w formie przelewu bankowego po odbiorze 

przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od dały złożenia przez Dostawcę faktury VAT. 

Na dane: Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 

NIP: 5252248481, Odbiorca i płatnik: Zarząd Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69, 00-838 

Warszawa. 

4. Za termin zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia konta Zamawiającego poleceniem 

dokonania przelewu na rzecz Dostawcy. 
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5. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną robotę  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP). 

6. Dostawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej. 

§7 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 15% ceny 

łącznej brutto wskazanej w §5, w przypadku: 

a) gdy dostarczony przedmiot umowy będzie niekompletny lub niesprawny a Dostawca nie 

dostarczy w wyznaczonym terminie wolnego od wad przedmiotu umowy. 

b) gdy Dostawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie 7 dni od upływu terminu 

określonego w §3 ust 1.  

§8 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 2% wartości 

przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu 

określonego w §3 ust.1.  

2. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych wskazanych w ust 1. z ceny 

należnej Dostawcy. 

3. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość kar umownych Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości 

rzeczywiście występującej szkody. 

§9 

Gwarancja 

 

1. Dostawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 36 miesięcy. 

2. Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe działania przedmiotu umowy w godzinach 10:00 

do 16:00, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu ………………… 

3. Dostawca jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu przywrócenie 

prawidłowego działania przedmiotu umowy najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych 

po poinformowaniu przez Zamawiającego drogą e-mailową o awarii. 

4. W razie, gdy naprawa któregokolwiek z urządzeń stanowiących przedmiot umowy potrwa 

dłużej niż 14 dni, lub gdy którekolwiek z tych urządzeń w okresie udzielonej na nie gwarancji 

będzie naprawiane 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana urządzenia  

na nowe, takie samo, lub odpowiednie. 

 

§10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Dostawca 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 w rozumieniu art. 1 ust. ustawy  
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. nr 112 poz. 1198 
z późn. zm), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 
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2. Dostawca 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 oraz dane dotyczące firmy Wynajmującego. 

3. Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych  
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których administratorem, Danych 
jest Prezydent m. st. Warszawy lub Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa, co zatem idzie 
nie wiąże się z dostępem do systemów informacji Urzędu m.st. Warszawy i Zarządu Mienia 
Skarbu Państwa.  

4. Bez zgody Zamawiającego Dostawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią  

(art. 509 KC) wynikające z niniejszej Umowy. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie 

za zgodą obu Stron – wyrażoną na piśmie w formie aneksu. 

6. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

7. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy Strony poddadzą 

pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Dostawcy, jedne egzemplarz dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 
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Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienie jest zakup 20 (dwudziestu) komputerów stacjonarnych  

z oprogramowaniem systemowym oraz oprogramowaniem biurowym i 20 (dwudziestu) monitorów. 

Komputery stacjonarne mają być złożone z następujących podzespołów: 

1. Procesor Intel i5-8400 2.80Ghz 9MB BOX (chłodzenie producenta procesora) 

2. Płyta główna ASRock H310M-HDV 2xDDR4, USB3.1/DVI/HDMI micro ATX 

3. Pamięć RAM DDR4 1x 8GB 2666 MHz (minimalna prędkość) 

4. Dysk twardy APACER AS350 PANTHER 512GB SATA 3  SSD 

5. Zasilanie Chieftec GPB-500S 80+ 500W 

6. Obudowa Logic K2 black 

7. Napęd LiteON DVDRW iHAS122-14 

8. Zestaw mysz+klawiatura DELL KM636 Wireless Keyboard and Mouse 

9. OS Microsoft Windows 10 PRO PL 64bit DVD 

10. Monitor Dell E2418HN 

11. Oprogramowanie biurowe Microsoft Office Standard 2019 GOV MOLP 

 

Oprogramowanie systemowe jak i biurowe musi być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane. 

 

Oprogramowanie systemowe jak i biurowe musi pochodzić od legalnego polskiego dystrybutora  

i posiadać stosowne certyfikaty legalności )np. naklejki GML lub COA). 


