Wzór umowy
Zawarta w dniu ……………. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starogardzie
Gdańskim Al. Jana Pawła II 6, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym
przez:
- Dyrektora – Bernadetę Smuda
a
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………..
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera DELL R730xd oraz serwera NAS QNAP
…………………. wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Starogardzie Gdańskim.
2. Szczegółową specyfikację serwerów stanowiących przedmiot zamówienia zawiera załącznik
nr 1 do umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 21 dni od dnia
podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przy Al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim.
§3
1. Należność za dostawę przedmiotu zamówienia wynosi brutto: ……………………………………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………….……………………………………….)
2. Faktura płatna będzie przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie do 14 dni licząc od
dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej Faktury VAT oraz przedmiotu zamówienia.
§4
Dostarczony serwer:
 DELL R730xd będzie objęty ………. letnią gwarancją typu Basic Warranty – NBD;
 NAS QNAP ……………… będzie objęty ……… letnią gwarancją
§5
W razie nie wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2 % wartości
przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny
brutto przedmiotu umowy za nie dostarczenie przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w
§ 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 2 % wartości
przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
§6
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.
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