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   Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA 

 

zawarta w dniu ………………….. 2017 r. we Wrocławiu 

pomiędzy: 

Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 
50-153 Wrocław, posiadającym NIP: 8961003245, REGON: 000514377, 
reprezentowanym przez: 
- Mirosława Ziajkę - Dyrektora Generalnego,  
zwanym dalej Kupującym  

a 

………………………………………………………… z siedzibą …………………………………, 
posiadającą/ym NIP:…………………….., REGON: ……………………, 
Reprezentowaną/ym przez: 
………………………..-………………….., 
zwanym dalej Sprzedawcą. 

 

 

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

 

§ 1  

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego urządzenia sieci LAN – 

Cisco Catalyst 2960 z  oprogramowaniem (systemem operacyjnym) w najnowszej dostępnej wersji 

wraz z bezpłatnym serwisem gwarancyjnym  o następującej konfiguracji: 

1. Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base – 1 sztuka. 

2. Gwarancja typu PRTNR SS 8X5XNBD na 36 miesięcy. 

§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres do 30 dni od zawarcia umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Kupującego w miejsce przez niego 

wskazane, na koszt i ryzyko Sprzedawcy.  

3. Wraz ze sprzętem Sprzedawca dostarczy dokument poświadczający datę produkcji sprzętu. 

Sprzęt powinien być wyprodukowany w 2017 roku. 

4. Kupujący dokona odbioru przedmiotu umowy po uprzednim jego sprawdzeniu. Z czynności 

odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół podpisany bez zastrzeżeń 

będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Sprzedawcę. 

5. Data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, świadczy o zachowaniu terminu wykonania przedmiotu umowy 
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i oznacza początek okresu gwarancji. Prawo do gwarancji jakości potwierdzi dokument 

gwarancji wydany Kupującemu w dniu wykonania przedmiotu umowy. 

6. Osobami upoważnionymi do wykonywania obowiązków wynikających z umowy są ze strony: 

Kupującego: ……………………….., nr tel. …………….., e-mail: ……………. 

Sprzedawcy: ……………………….., nr tel. …………….., e-mail: ……………. 

§3 

1. Tytułem realizacji niniejszej umowy Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie: 

-  netto: …………………. zł (słownie: ………………………………………………00/100 zł), 

-  brutto: ……………….. zł (słownie: ……………………………….………………00/100 zł). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 

Sprzedawcy wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Kupującego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Kupującego. 

3. Zakup jest realizowany w ramach projektu pt. „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości 

obsługi cudzoziemców w Delegaturze DUW w Legnicy”.  

 

§ 4 

1. Sprzedawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji producenta typu Partner Support Service SLA 

8X5XNBD na dostarczony sprzęt i system operacyjny. Pakiet serwisowy musi zapewniać 

wymianę uszkodzonego sprzętu najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia zgłoszonej awarii. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się, iż w okresie gwarancji, podejmie czynności w celu usunięcia wady 

lub usterki nastąpi nie później niż w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia wady lub usterki 

przez Kupującego, a serwis będzie dostępny 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, 

w godzinach od 8-16. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie lub na adres e-mail podany 

w § 2 ust. 6. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się do przywrócenia pełnej funkcjonalności urządzenia/oprogramowania 

najpóźniej w następny roboczy dzień, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia od Kupującego. 

4. Naprawy wykonywane będą w miejscu instalacji urządzenia, tj. Delegatury Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy, ul. Skarbka 3. 

5. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie, o którym mowa  

w ust. 3, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy urządzenie zastępcze 

identyczne z dostarczonym w ramach niniejszej umowy, wolne od wad i zapewni jego prawidłowe 

działanie. Ostateczny termin usunięcia wady lub usterki urządzenia nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia zgłoszenia jego wady lub usterki.  

6. Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku, gdy po wykonaniu 

dwóch napraw gwarancyjnych dostarczonego urządzenia będzie ono nadal wadliwe.  

7. W przypadku nie wywiązania się Sprzedawcy z zobowiązań gwarancyjnych, Kupujący może 

dokonać tych czynności we własnym zakresie i kosztami obciążyć Sprzedawcę.  
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8. Sprzedawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, w tym wskazane 

w ust. 7.  

9. Kupujący zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji o zauważonej wadzie lub 

usterce oraz czasie jej wystąpienia.  

10. Kupujący ma prawo dokonywania rozbudowy sprzętu, zgodnie z dokumentacją techniczną, 

a także prawo do przemieszczenia zainstalowanego sprzętu bez utraty gwarancji. 

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy 

powstałe z winy pracowników Kupującego. 

12. Niezależnie od gwarancji Kupujący zastrzega sobie również prawo do wykorzystania uprawnień 

z tytułu rękojmi za wady. 

13. Do zapisów dotyczących gwarancji jakości i/lub rękojmi nie objętych zapisami niniejszej umowy 

mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksy Cywilnego. 

§ 5 

1. Ustala się odpowiedzialność Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

poprzez zapłatę kar umownych. 

 Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: 

a) za nieterminowe lub niekompletne wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad, określonego 

w warunkach gwarancji, 

c) za odstąpienie od umowy Sprzedawcy lub Kupującego z przyczyn leżących po stronie 

Sprzedawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

2. Kary umowne mogą zostać potrącone z należności wynikającej z faktury dostarczonej do zapłaty 

przez Sprzedawcę. 

3. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 6 

Strony umowy zobowiązują się informować o wszelkich zmianach swoich adresów do doręczeń pod 

rygorem tego, że wszelkie oświadczenia woli składane w związku z realizacją umowy wysyłane 

będą na adresy stron wskazane w komparycji umowy, ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia. 

§ 7 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

2.  Ewentualne sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, strony zobowiązują 
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się w pierwszej kolejności załatwić polubownie, a w przypadku niemożności polubownego 

załatwienia, poddadzą je rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Kupującego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

SPRZEDAWCA                                                                                                       KUPUJĄCY 


