
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
dot.: dostawy i zakupu 3 UPS-ów APC Smart-UPS 5000VA 230V 
Rackmount wraz z osprzętem.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt i oprogramowanie wraz z wszelką
dokumentacją dostarczoną przez producenta sprzętu i oprogramowania zgodnie z
ofertą.
2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt będzie nowy, z kompletem akumulatorów oraz 
zgodny ze specyfikacją techniczną Zamówienia stanowiącą integralną część umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację
dostarczoną przez producenta sprzętu.
4. Termin dostawy przedmiotu zamówienia określonego w § 1 strony ustalają na 31
dni od dnia podpisania umowy.
5. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na swój koszt do miejsc wskazanych
przez Zamawiającego.
6. Zamawiający dokona odbioru dostawy w terminie trzech dni od daty zgłoszenia
gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
7. Odbiór wykonanych dostaw nastąpi u Zamawiającego po wykonaniu dostawy na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
8. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy:
Michał Zielonka oraz Marcin Urbański.
9. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy zawierający
numery seryjne zamówionego sprzętu.
10. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina - Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1,09-400
Płock, NIP 774-31-35-712. Faktura winna zawierać zapis numeru niniejszej umowy.
11. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
12.Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13.Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy – zgodnie z warunkami
przedstawionymi w ofercie i potwierdzonymi w karcie gwarancyjnej: UPS APC Smart-UPS 
5000VA 230V Rackmount – 24 miesiące na naprawę lub wymianę.
14.Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym.
15.Wykonawca, w okresie gwarancyjnym zapewni bezpłatny dojazd serwisanta do
Zamawiającego, bezpłatny transport sprzętu do i z serwisu oraz bezpłatnie użyczy sprzęt 
zamienny.
16.W przypadku wystąpienia awarii UPS-a w okresie gwarancyjnym:
a) Zamawiający powiadomi o zaistniałej awarii, a Wykonawca przystąpi do
usunięcia awarii najpóźniej następnego dnia roboczego.
b) 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.
17.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu umowy w całości lub w części w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w przystąpieniu do usunięciu awarii – w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w usunięciu awarii ponad termin stwierdzony w dokumencie
gwarancyjnym w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia,



d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto .
18.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu w szczególności w przypadku gdy opóźnienie w wykonaniu
umowy tak w całości jak i części będzie trwać powyżej dni 10. Odstąpienie nastąpi
w formie pisemnej w terminie dni 30 od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu
zdarzenia uprawniającego do odstąpienia od umowy.
19.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia.


