
 

UMOWA NR  …./2015 

zawarta w dniu………… 2015r. Poznaniu, pomiędzy:  

MIASTO POZNAŃ Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego 

61-862 Poznań ul. H. Cegielskiego 1 

tel. 61 852 41 76 

NIP 209 00 01 440 

reprezentowaną przez: Krzysztofa Wójcika  Dyrektora  

                                     Beatę Pucińską    Głównego Księgowego 

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….  

NIP………………………….    

reprezentowaną przez:  

zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, 

 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy   jest modernizacja  i rozbudowa sieci komputerowej                        

w Poznańskiej Szkole Chóralnej Jerzego Kurczewskiego  ul. Cegielskiego 1   61-862  Poznań. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

a)  Użyte materiały do rozbudowy sieci powinny spełniać wymagania: 

                  - kabel sieciowy nim kat 5e 

                  - gniazda sieciowe natynkowe kat.5e 

                  - Switch  min 16 portów/1 Gbps, rack 19” z obsługą spanning tree 

                    - listwy natynkowe umożliwiające w przyszłości dołożenie okablowania (np.    

50x18   mm) 

    b) Nową sieć dostosować w taki sposób, aby ich użytkowanie było funkcjonalne,   

bezawaryjne i w pełni satysfakcjonujące. 

c)   Po zakończonej inwestycji  należy skonfigurować sieć komputerową,  

d) Prace prowadzone będą w trakcie ruchu ciągłego Zamawiającego, zatem     

pomieszczenia oraz  budynek na czas wykonywanych robót, nie może być 

całkowicie wyłączony.  



e) Uregulowanie należności przez Szkołę,  nastąpi  przelewem na rachunek 

Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 

f)     Na zastosowane materiały robociznę Wykonawca udzieli 2   letniej gwarancji. 

§ 2 

Termin realizacji umowy: 40 dni od daty podpisania umowy.  

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w wykonaniu 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić przedmiot umowy dla Zamawiającego  zgodnie 

z określonymi w zapytaniu wymogami. 

§ 4 

1. Za wykonanie zamówienia zgodnie z umową Wykonawca otrzyma kwotę ogółem brutto: 

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

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 

3. Wypłata należności przez Zamawiającego,  nastąpi  przelewem na rachunek Wykonawcy 

po wykonaniu  i oddaniu do użytkowania Zamawiającemu danego etapu prac (danego 

piętra) przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od dnia złożenia w sekretariacie 

szkoły na konto Wykonawcy. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia 

przelewu bankowego. 

§ 5 

1. Na zastosowane materiały i robociznę Wykonawca  udziela Zamawiającemu 

………………..gwarancję jakości, licząc od dnia zakończenia realizacji umowy.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek               

i wad w terminach ustalonych z Zamawiającym z zachowaniem technologicznych 

wymogów.  

3. O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości, 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia usterek lub 

wad w ustalonym terminie.  

4. W przypadku nie usunięcia usterek i wad przez Wykonawcę w ustalonym                               

z Zamawiającym terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich 

usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Wykonawca, przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcję obsługi, na 

zastosowane urządzenia, w języku polskim.  

§ 6 

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy Wykonawca zapłaci Zlecającemu karę 

umowną w wysokości 0,8% wartości brutto kwoty określonej w § 4 ust.1 za każdy dzień 

zwłoki. 



2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto określonej w §4 ust.1 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość ustalonych kar umownych.  

6. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.  

§ 7 

Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.  

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich 

nieważności. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniem niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez   

sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego. 

§11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

  Wykonawca                                                     Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


