
 Umowa nr............/................../Z/............./2013 

 

zawarta w Płocku w dniu ..........…....2013 r. pomiędzy: 

Gminą - Miasto Płock, z siedzibą: 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1, reprezentowaną przez: 

1. Pana Romana Siemiątkowskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki 

Społecznej działającego na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka nr 92/2012 z dnia 

30 maja 2012 r. 

oraz 

2. Panią Dorotę Kozanecką – p.o. Dyrektora Wydziału Organizacji i Procesów Pracy działającej 

na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka nr 93/2012 z dnia 30 maja 2012 r. 

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym 

a 

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

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oraz zainstalowania 

urządzenia UPS Delta Ultron 20kVA w pomieszczeniach serwerowni Urzędu Miasta Płocka. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

2.1 odłączenia istniejącego urządzenia, 

2.2 modernizacji instalacji elektrycznej do wyższej mocy urządzenia, 

2.3 dostawy, montażu, instalacji oraz konfiguracji i uruchomienia nowego urządzenia wraz z 

bateriami wg specyfikacji: 

a) moc 20kVA, 

b) wejście trójfazowe, wyjście jednofazowe, 

c) minimalny czas podtrzymywania przy 50 % obciążeniu – 30 minut, 

d) interfejs zdalnego zarządzania i monitorowania, 

e) oprogramowanie umożliwiające  zdalne zarządzanie urządzeniem. 

2.4 przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzenia, 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej w 

siedzibie Zamawiającego celem zapoznania się z warunkami przeprowadzenia wykonania 

przyłącza elektrycznego w serwerowni. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy pełnowartościowego, 

pierwszego gatunku, bez wad oraz posiadającego właściwe atesty. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację dostarczoną 

przez producenta urządzeń wraz z oprogramowaniem. 

 

 



§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy określonego w § 1 w 

terminie 6 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz prawne dostarczonego przedmiotu umowy; okres rękojmi za wady ustala się na okres równy 

gwarancji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego 

(Płock, pl. Stary Rynek 1) na własny koszt w terminie określonym w ust. 1. 

4. Wykonawca udziela gwarancji: 

a) na dostarczony przedmiot umowy, określony w § 1 umowy - na okres 24 miesięcy. Okres 

gwarancji na dostarczony przedmiot umowy rozpoczyna się z dniem przyjęcia wykonania 

przedmiotu umowy protokołem zdawczo - odbiorczym przez Zamawiającego. 

b) na wykonaną usługę, określoną w § 1 ust. 2 pkt 2.1 – 2.2 umowy - na okres 12 miesięcy. 

Okres gwarancji na wykonaną usługę rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru 

końcowego usługi, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1 – 2.2. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. Protokół zdawczo - odbiorczy stwierdzający właściwe wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy zawierający numery seryjne dostarczonego sprzętu oraz bezusterkowy odbiór końcowy 

usługi, o której mowa w § 1 ust. 2 zostanie podpisany ze strony Zamawiającego przez 

wyznaczonego pracownika z Oddziału Teleinformatyki. 

§ 3 

1. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. 

2. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni bezpłatny dojazd serwisanta do Zamawiającego 

oraz bezpłatny transport sprzętu i serwis. 

3. W przypadku wystąpienia awarii dostarczonego sprzętu w okresie gwarancyjnym: 

a) Zamawiający powiadomi o zaistniałej awarii, a Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w 

czasie podanym poniżej : 

- jeżeli awaria zostanie zgłoszona do godz. 12:00 serwis gwarancyjny przystąpi do jej usunięcia 

lub dostarczy zamienny sprzęt tego samego dnia, 

- jeżeli awaria zostanie zgłoszona po godz. 12:00 serwis gwarancyjny przystąpi do jej usunięcia 

lub dostarczy zamienny sprzęt najpóźniej następnego dnia roboczego. 

b) Jeśli czas usunięcia usterki przekroczy 48 godzin Wykonawca zobowiązany jest do  

dostarczenia sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych, niż oddany do  naprawy. 

c) W przypadku awarii wynikłych z niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez  Zamawiającego (co 

powinno być potwierdzone sporządzonym przez Strony protokołem), Wykonawca ma prawo do 

żądania zapłaty za działania serwisowe w oparciu o aktualne właściwe cenniki po wcześniejszym 

uzgodnieniu i zaakceptowaniu kosztów naprawy przez Zamawiającego. 

 

 



§ 4 

Za przedmiot umowy zgodny z § 1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 

……………………. zł brutto (słownie: ….............................) 

  § 5 

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez obie strony protokół zdawczo-

odbiorczy dostarczenia przedmiotu umowy oraz bezusterkowy odbioru końcowy usługi, 

potwierdzający wykonanie usługi, stosownie do § 2 ust. 6. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej 

na: 

  Gmina-Miasto Płock 

  pl. Stary Rynek 1 

  09-400 Płock 

  NIP: 774-31-35-712 

wraz z numerem umowy wg centralnego rejestru umów Urzędu Miasta Płocka, której faktura 

dotyczy na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. Faktura VAT powinna zawierać podział 

należności wynikających z dostawy sprzętu oraz wykonanej usługi. 

3. Za datę zapłaty ustala się  dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W razie nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy, 

określonej w § 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

szczególności w przypadkach określonych w § 7 - w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy 

określonej w § 4 umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary 

umownej. 

4. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy a następnie odstąpienia od umowy, 

Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak i 

odstąpienia. 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności gdy: 

1) nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, ponad 10 dni od terminu określonego w 

§ 2 ust.1 niniejszej umowy.   

2) dostarczony przedmiot umowy ma wady jakościowe lub ilościowe lub nie posiada wymaganych 

atestów, ewentualnie w inny sposób jest niezgodny z § 1, a Wykonawca nie usunął wady. 

3) nastąpi wykonanie przedmiotu umowy (usługi) niezgodnie z zakresem określonym w § 1. 



2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.   

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy za 3 dniowym okresem 

wypowiedzenia. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuję się do bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji 

uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego Klientów. 

2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz: 

a) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych 

i innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem prac, 

b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępnia-

nia ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na terenie 

Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody. 

4. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie przy 

udziale których wykonuje zlecenia dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł poufno-

ści określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte 

wypełnianie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania 

osób trzecich odpowiada jak za swoje własne. 

5. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do 

ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania zlece-

nia mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku będącego siedzibą Zamawiającego 

osób trzecich. 

7. Postanowienia ust. 1-6 nie będą miały zastosowania do informacji, które: 

a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszania niniejszej umowy; 

b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszania zasady poufności określonej niniejszą 

umową; 

c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji 

administracyjnej. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi 

na stronie www.zsz.plock.eu; regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpie-

czeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej umowy, zaś Wy-

konawca niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub odpowiednio. 

§ 9 

1. Do umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie art. 4 

pkt 8 tej ustawy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 



3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

    § 10 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

     § 11 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy                   

dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła formalnie: Magdalena Niedzielak, WOP IV 

Sprawdził/a merytorycznie: 


