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Istotne postanowienia do umowy

§ 1
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć serwer Fujitsu Primergy

RX1330 M2 – sztuk 1 wraz z wszelką dokumentację dostarczoną przez producenta sprzętu
zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą integralną część umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że serwer  będzie nowy oraz zgodny ze Specyfikacją Techniczną,
stanowiącą integralną część umowy  oraz,  że  będzie  pochodził  z  oficjalnych  kanałów
sprzedaży producenta sprzętu.

§ 2
1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia określonego w § 1 strony ustalają na 31 dni od 

dnia podpisania umowy.
2. Przedmiot umowy  Wykonawca dostarczy na swój koszt do miejsca wskazanego przez

Zamawiającego.
3. Zamawiający dokona odbioru dostawy w terminie trzech dni od daty zgłoszenia gotowości

do odbioru przez Wykonawcę.
4. Odbiór serwera nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
5. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy: Michał

Zielonka lub Arkadiusz Machnicki lub Bartłomiej Szatkowski.

§ 3
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają cenę
brutto ……. (słownie: ………….), w tym podatek Vat 23%.

§ 4
1. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo - odbiorczy.
2. 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.
3. Termin realizacji  faktur – 30. dnia od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
4. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawione

faktury pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego
płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w § 4 ust. 3 umowy, strony ustalają, że
skonto będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 5% w skali roku od
należności z faktury za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w
ust. § 3.

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający  zastrzega,  iż  możliwość  dokonania  zapłaty  przed  terminem  będzie

uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.
7. Należność  Wykonawcy  wynikająca  ze  złożonej  faktury  będzie  przekazywana  na  konto

wskazane przez Wykonawcę w fakturze, z zastrzeżeniem poniższych postanowień

§ 5
1. Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na przedmiot umowy – zgodnie z warunkami 

przedstawionymi w ofercie.
2. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta sprzętu na okres 3 lat w 

systemie: TP 3y OS,9x5,2BD Rt.

§ 6
1. Wykonawca, w okresie gwarancyjnym zapewni bezpłatny dojazd serwisanta do 

Zamawiającego, bezpłatny transport sprzętu komputerowego do i z serwisu oraz 
bezpłatnie użyczy sprzęt zamienny.

2. W przypadku wystąpienia awarii serwera w okresie gwarancyjnym:
a.) Zamawiający powiadomi o zaistniałej awarii, a Wykonawca przystąpi do usunięcia 
awarii najpóźniej drugiego 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.
c.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania dysków twardych w siedzibie 
Zamawiającego w przypadku naprawy przedmiotu zamówienia.

§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 za opóźnienie w wykonaniu umowy w całości w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

 za opóźnienie w przystąpieniu do usunięciu awarii – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

 za opóźnienie w usunięciu awarii ponad termin 10  dni  –  w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca –  w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
określonego w §  3  umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego
terminu w szczególności w przypadku gdy opóźnienie w wykonaniu umowy w całości
będzie trwać powyżej dni 10, jak też w przypadku wymienionym w § 1 ust. 3.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w
wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

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

§ 8
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich

informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy dotyczących Zamawiającego i
jego Klientów.

2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:
 zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków

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

 zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności
udostępniania 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 poufności określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za należyte wypełnienie 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
zlecenia 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:
 zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
 zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej

niniejszą umową;
 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 bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy  po
zawarciu niniejszej umowy, zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie –   wprost
lub odpowiednio.

§ 9
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

 wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany w wysokości podatku VAT,
 terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych

okoliczności:               
o zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji,  przewrotu wojskowego

lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które
mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę,

o zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, niekorzystne warunki pogodowe w postaci np. ulewnych deszczy.

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - w formie aneksu.
3. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
5. Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym

trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

         

  

http://www.zsz.plock.eu/

