
       

   
   

 

UMOWA 

na dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu B+R 

 

zawarta w Warszawie, w dniu ……………………. pomiędzy: 

 

7bulls.com Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-582) przy Alei Jana Chrystiana Szucha 8, wpisaną do                 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.           

St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem            

KRS 0000139981, NIP: 5213218694, REGON: 015271517, 

reprezentowaną przez: 

………………………. 

………………………. 

 

zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” 

a ………………………........, z siedzibą w …………………….. prowadzącym działalność        

gospodarczą pod nazwą / zarejestrowanym w ………………………….. pod numerem,         

…………………, 

reprezentowanym przez: 

…………………...… 

 

zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”, 

zwani również „Stroną” a łącznie „Stronami” 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku zapytania ofertowego przeprowadzonego w trybie          

zasady konkurencyjności dotyczącego zakupu pięciu komputerów developerskich na potrzeby         

realizacji projektu pt.: “Wsparcie aplikacji serverless w środowisku multi-cloud”. 

2. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa dwóch komputerów developerskich wraz          

z akcesoriami, wyposażeniem, dedykowanym oprogramowaniem zwanego dalej: „sprzętem”       

lub „produktem”, spełniającego warunki techniczne określone w Zapytaniu Ofertowym nr          

3/2019 i w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany,        

pełnowartościowy i wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie objętym           

przedmiotem Umowy oraz posiada odpowiednie kompetencje i zasoby konieczne do realizacji           

przedmiotowej Umowy. 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do dnia 2019.12.01. 
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2. Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) dostarczenia produktów będących przedmiotem umowy zgodnie z Załącznikiem nr 1: 

● do siedziby Zamawiającego, 

● we własnym zakresie i na swój koszt, 

● w godzinach urzędowania Zamawiającego; 

b) dostarczenia sprzętu wraz z: 

● sporządzonymi w języku polskim: kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi oraz innymi          

dokumentami niezbędnymi do przejęcia sprzętu do używania, 

● wszystkimi akcesoriami stanowiącymi komplet sprzedażowy; 

c) wniesienia sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego; 

d) zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy sprzętu, nie         

później niż na 1 dzień przed tym terminem. 

§ 3 

Wykonanie umowy 

1. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień, w którym podpisany zostanie             

przez obie strony Umowy bez uwag protokół zdawczo–odbiorczy sprzętu zawierający dane           

Wykonawcy, dane Zamawiającego, przedmiot Umowy, datę odbioru i czytelny podpis         

Wykonawcy wraz z pieczątką. 

2. Prawo własności sprzętu, o którym mowa w § 1 przechodzi na Zamawiającego z dniem              

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest:  

a) niezgodny z opisem zawartym w Zapytaniu Ofertowym nr 3/2019         

i Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy lub jest niekompletny, 

b) posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia, 

Zamawiający odmówi odbioru części lub całości sprzętu, sporządzając protokół zawierający          

przyczyny odmowy odbioru (protokół rozbieżności). Zamawiający wyznaczy termin dostawy         

sprzętu fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

§ 4 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania zobowiązań         

wynikających z niniejszej Umowy osobom trzecim. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy, a w           

szczególności udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących        

przedmiotu Umowy na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez          

Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych informacji do zrealizowania         

dostawy. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się         

zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto: ………………. zł (słownie złotych:          
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………………..……………………………………………………………………………...…), 

czyli łącznie z podatkiem VAT według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury           

przez Wykonawcę.  

2. Wartość Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty,            

opłaty i podatki związane z dostawą przedmiotu umowy do Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej będzie płatne „z dołu”, w terminie 14 (czternastu)             

dni od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,          

dotyczącej wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Za dzień            

zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem zapłaty kwoty          

wskazanej w danej fakturze VAT. 

§ 6 

Warunki dodatkowe 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt będący przedmiotem umowy na          

okres ……………. miesięcy. 

2. W przypadku, gdy w trakcie odbioru przedmiotu Umowy stwierdzone zostaną wady,           

Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres jak w ust. 1 liczony od               

dnia usunięcia wad. 

3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w            

terminie 14 dni od dnia powiadomienia pisemnego bądź faksem lub mailem.  

4. Wykonawca w ramach gwarancji jakości zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw          

przedmiotu Umowy lub wymienić elementy wadliwe na nowe wolne od wad w wypadku             

wystąpienia uszkodzeń powstałych wskutek złego wykonawstwa robót, zastosowania złej         

jakości materiałów lub wad ukrytych. 

§ 7 

Obowiązywanie Umowy 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w formie pisemnej, z zachowaniem            

tygodniowego okresu wypowiedzenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w           

przypadku nieterminowego wykonania dostaw lub niedotrzymania innych postanowień        

Umowy. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie na piśmie            

w formie obustronnie uzgodnionych i podpisanych aneksów, pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu         

Cywilnego. 

3. Wszelkie ewentualne spory między stronami, wynikające z niniejszej umowy, powinny być           

rozwiązane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami. W przypadku          
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niepowodzenia negocjacji, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby          

Zamawiającego. 

4. Strony wyznaczają osoby do kontaktu w zakresie prac objętych przedmiotem Umowy: 

- ze strony Zamawiającego:  

…………………………………………………………………………………………………… 

- ze strony Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla          

każdej ze Stron. 

6. Załącznik nr 1 stanowi  integralną część Umowy. 

  

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA WYKONAWCY 
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