
 

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: p. Krzysztofa Wójcika  Dyrektora  

                                     p. Beatę Pucińską    Głównego Księgowego 

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym 

a 

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

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

NIP  

reprezentowaną przez:  

zwaną w dalszej części Umowy Sprzedającym, 

 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, dostawa fabrycznie nowego sprzętu 

komputerowego w ilości 

1. Komputer stacjonarny  - ............. sztuk 

2. Laptop 15” -                    ............. sztuk 

3. System operacyjny Microsoft Windows 8.1Pro/10pro - ................ szt. 

 

dla Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu zgodnie z określonym 

przedmiotem zamówienia wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy:  30 listopada 2015.  

1. Sprzedający zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w wykonaniu 

przedmiotu umowy. 

2. Sprzedający zobowiązuje się udostępnić przedmiot umowy dla Zamawiającego  zgodnie 

z określonymi w zapytaniu wymogami. 

§ 3 

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

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



2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 

3. Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonej faktury przez Zleceniodawcę nastąpi                  

przelewem  na konto Sprzedającego w terminie do 21 dni licząc od dnia złożenia w 

sekretariacie. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego. 

§ 4 

1. Na dostarczony sprzęt  komputerowy Sprzedający udziela Zamawiającemu 2 letniej 

gwarancji na komputery stacjonarne, 1 rok na laptopy, licząc od dnia zakończenia 

realizacji umowy.  

2. W okresie gwarancji Sprzedający  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 Sprzedającego na piśmie wzywając go do usunięcia usterek lub 

wad w ustalonym terminie.  

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

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

usunięcia Sprzedającego, na co Sprzedający wyraża zgodę.  

5. Sprzedający, przekaże Zamawiającemu licencje na oprogramowania, karty gwarancyjne, 

instrukcję obsługi w języku polskim.  

§ 5 

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy Sprzedający  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 Sprzedający  zapłaci 

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

niniejszej umowy. 

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

wynagrodzenia.  

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

ustawowe.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość ustalonych kar umownych.  

6. Okoliczność, na skutek których Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień 

Sprzedającego nie zwalnia Sprzedającego z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar 

umownych.  

§ 6 

Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.  

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich 

nieważności. 

 



§ 8 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniem niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez   

sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego. 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

 

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

              Sprzedający                                                              Zamawiający 


