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Zał. Nr.2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

Umowa nr OR.VII.2601.2.6.2019 
 
W dniu .......................... w Raciborzu, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, 
zawarto umowę pomiędzy Powiatem Raciborskim, NIP: 6391982788, REGON: 276255111, 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… 

zwanym dalej „zamawiającym”,  
a 
…………………………………………….……………………….………………………………..… 
reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… 

zwanym dalej „wykonawcą”, 
zwanymi łącznie „stronami”, o następującej treści: 
 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia pn. „Zakup serwera, licencji Vmware, licencji 

Microsoft Windows Serwer oraz licencji Microsoft Serwer CAL”. 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w zapytaniu ofertowym w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego Nr 
OR.VII.2601.2.6.2019. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 
zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym, 
obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca zapewnia, iż: 
1) oprogramowanie komputerowe, które zostanie dostarczone w ramach realizacji przedmiotu 

umowy jest wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzi z autoryzowanego kanału 
sprzedaży, oraz iż korzystanie z tego oprogramowania przez zamawiającego nie będzie 
naruszać jakichkolwiek osobistych lub majątkowych praw osób trzecich - w szczególności 
praw autorskich, patentowych, własności intelektualnej i przemysłowej lub tajemnic 
przedsiębiorstwa, 

2) serwer i inne urządzenia, które zostaną dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy są 
fabrycznie nowe, nieużywane i pochodzą z autoryzowanego kanału sprzedaży. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiot umowy w terminie 21 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Raciborzu 
mieszczącej się przy Placu Okrzei 4 w Raciborzu na własny koszt. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o terminie dostawy z co 
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najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 
4. W terminie 3 dni od dnia dostarczenia przez wykonawcę całości przedmiotu umowy 

zamawiający dokonana kontroli zgodności parametrów technicznych dostarczonych urządzeń i 
oprogramowania ze specyfikacją przedmiotu zamówienia określoną w zapytaniu ofertowym 
oraz podpisze protokół odbioru albo wykaże w formie pisemnej niezgodności parametrów 
technicznych dostarczonych urządzeń lub oprogramowania ze specyfikacją przedmiotu 
zamówienia określoną w zapytaniu ofertowym. 

5. W przypadku wystąpienia niezgodności, o których mowa w ust. 6, wykonawca zobowiązany 
jest do dostawy właściwych urządzeń lub oprogramowania, spełniających wymogi określone w 
zapytaniu ofertowym.  

 
§ 4 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą integralną część niniejszej umowy, za wykonanie 
przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 
…………….…... zł brutto (słownie: …………………….. złotych .../100 brutto), w tym netto 
………………….zł (słownie: ……………….. złotych ../100 netto), podatek VAT w 
wysokości, tj.: ………… zł (słownie: ………………..… złotych …/100. 

2. Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę po wykonaniu całości 
przedmiotu umowy i podpisaniu przez zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 
3 ust. 4. 

3. Zamawiający przekaże należność za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy nr 
………………………… 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 
5. Dane do wystawienia faktury: 

Nabywca: Odbiorca: 
Powiat Raciborski Starostwo Powiatowe w Raciborzu 
Plac Stefana Okrzei 4 Plac Stefana Okrzei 4 
47-400 Racibórz 47-400 Racibórz 
NIP: 6391982788 

§ 5 
1. Zgodnie z ofertą na dostarczony przedmiot umowy wykonawca udziela 60 miesięcznej 

gwarancji, w ramach której zobowiązuje się do: 
1) świadczenia usług gwarancyjnych w miejscu eksploatacji urządzeń objętych gwarancją, tj.  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu mieszczącym się przy Placu Stefana Okrzei 4 w 
 Raciborzu, 
2) dostarczenia urządzeń zastępczych, w przypadku, gdy naprawa urządzeń w miejscu 

eksploatacji nie będzie możliwa z przyczyn technicznych, 
3) zachowania terminów realizacji usług gwarancyjnych: 

a) 2 dni roboczych od zgłoszenia usterki na realizację usługi w miejscu eksploatacji (za dni 
robocze uważa się dni pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu), 

2. Zgłoszenie przez zamawiającego usterki w ramach gwarancji będzie następowało pisemnie, 
faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

3. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 
4. 

4.Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi wykonawca. 
5.Jeżeli wykonawca nie usunie usterek, zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na 
koszt wykonawcy. 
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§ 6 
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne należne w 

przypadkach określonych w ust. 2 i 3. 
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
1) niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1, w wysokości 

0,30% łącznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia, 

2) niedotrzymania terminów realizacji usług gwarancyjnych, określonych w § 5, w wysokości 
0,30% łącznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia, 

3) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w wysokości 10,00% 
łącznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z 
przyczyn zawinionych przez zamawiającego w wysokości 10,00% łącznej ceny brutto za 
wykonanie przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1 – za wyjątkiem odstąpienia, o którym 
mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony umowy mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Strony ustalają, iż zamawiający może potrącić należne kary umowne z ceny za wykonanie 
przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1. 

 
§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku: 
1) opóźnienia przekraczającego 10 dni w terminie wykonania przedmiotu umowy, określonym  

w § 3 ust. 1, 
2) stwierdzenia, że wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny  

z umową, 
3) gdy wykonawca zgłosi niemożność realizacji przedmiotu umowy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku, 

gdy zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

 
§ 8 

1. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa, w szczególności Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

2. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w trakcie wykonywania 
umowy, a w przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia, spory rozstrzygać będzie 
sąd właściwy dla miejsca siedziby zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 

Zamawiający:   Wykonawca: 


