
 
Istotne Postanowienia Umowy 

  

  

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa 90 szt. monitorów …………….. i  1 szt. monitora ……………  
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  
 

  

Wymagania ogólne 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i własne ryzyko bezpośrednio do 
siedziby Zamawiającego oraz zapewni wniesienie całości zamówienia do magazynu 
Wydziału Informatyki. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 
a. Jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy; 
b. Urządzenie posiada niezbędne świadectwa techniczne oraz homologacje dla towarów 

dopuszczonych do obrotu na terenie UE; 
c. Dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy (nie używany). 
d. Całość dostarczanego Sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży 

producentów zaoferowanego sprzętu. 
e. Oferowany Sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta 

do wycofania z produkcji. 

  

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Dostawa zostanie wykonana w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 
2. Przekazanie sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest niezgodny z ofertą 

lub jest niekompletny lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia lub inne wady, 
Zamawiający odmówi odbioru części lub całości zamówienia, sporządzając protokół 
zawierający przyczyny odmowy odbioru.  

4. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 3, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
w miejsce wadliwych urządzeń fabrycznie nowe, wolne od wad w terminie 7 dni roboczych 
od dnia sporządzenia protokołu odmowy odbioru. Procedura czynności odbioru zostanie 
powtórzona. 

 

    

Warunki gwarancji  

1. Wykonawca udziela 36 m-cy gwarancji na przedmiot umowy w zakresie gwarancji 
producenta. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 
ust. 2. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia niniejszej umowy stanowią dokument 
gwarancji (kartę gwarancyjną). 

4. Wraz z dostawą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wypełniony Załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy określający okres, dokładną datę upływu gwarancji na wskazane w nim 
produkty oraz numery fabryczne dostarczonych urządzeń.  

5. Wykonawca oświadcza, że w okresie gwarancyjnym nie ma potrzeby dokonywania 
czynności konserwacyjnych, niezbędnych do utrzymania gwarancji. 
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6. W przypadku konieczności naprawy uszkodzonego sprzętu poza miejscem jego 
zainstalowania u Zamawiającego, czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni 
kalendarzowych. 

7. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z dostarczeniem 
do jego siedziby wadliwego produktu i odesłaniem produktu do Zamawiającego po 
dokonaniu naprawy bądź wymianie na nowy. 

 

  

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie  
netto w wysokości ………….. PLN zł plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto 
w wysokości …………….. PLN (słownie złotych: ……………………………. PLN).  

2. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury wystawionej 
przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust 2. 

3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 30 
dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.   

4. Faktura zostanie wystawiona na: 
Miasto Łódź, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 
NIP: 725-002-89-02 

5. Na fakturach powinien znajdować się dopisek: numer i data zawarcia niniejszej umowy. 
6. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej  w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 
7. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl. 
8. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 
wykonawcze. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane 
nabywcy: 

 Nabywcą jest Miasto Łódź 

 w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,  

 jako Typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP, 

 w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury. 

...................................................... , 

 sekcja Odbiorca musi zostać wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

towaru/usługi tj. nazwa  Jednostki jako  Odbiorca:  ....................................................  oraz 
adres Odbiorcy jako miejsce dostawy/odbioru towaru/usługi: .............................. . 

10. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert , wpisując dane 
nabywcy:  

 Nabywcą jest Miasto Łódź 

 w sekcji  Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,  

 jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, 

 w polu Numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury. 

...................................................... , 

 sekcja Odbiorca musi zostać wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

towaru/usługi tj. nazwa  Jednostki jako  Odbiorca:  ....................................................  oraz 
adres Odbiorcy jako miejsce dostawy/odbioru towaru/usługi: .............................. . 

11. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 
Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: wi@uml.lodz.pl 

12. Wykonawca nie może przenieść wszelkich praw i zobowiązań, w szczególności cesji 
wierzytelności, na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie aneksu.  

13. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

https://efaktura.gov.pl/
mailto:wi@uml.lodz.pl
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14. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego Wykonawca ma prawo naliczyć 
Zamawiającemu odsetki ustawowe.  

15. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na którym ma nastąpić 
zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych  do rejestru VAT, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem 
wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 
ujawnionego w w/w wykazie. 

16. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w 
wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 
wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie 
w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest należne 
Wykonawcy w tym okresie. 

17. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy wynikające 
z treści niniejszej umowy. 

 

  

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z zasadą: 
a. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, bez winy Zamawiającego – 

w wysokości 15% wartości brutto niniejszej umowy. 
b. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminów 

ustalonych w § 3 ust 1 i ust. 4  - w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonych 
urządzeń za każdy dzień opóźnienia. 

c. W przypadku opóźnienia w czasie trwania naprawy uszkodzonego sprzętu – 
w wysokości 1% wartości brutto uszkodzonego sprzętu za każdy dzień opóźnienia. 

2. Maksymalna łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych 
wynikających z przyczyn opisanych w ust. 1 lit. b, c nie może przekroczyć 15% wysokości 
wynagrodzenia brutto wymienionego w § 5 ust. 1.  

3. W przypadku gdy łączna wartość naliczonych kar umownych osiągnęłaby poziom 15% 
wysokości wynagrodzenia brutto,  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania 
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z prawem do 
naliczenia kary umownej z ust. 1 lit.a. 

4. W sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstąpienie, określonej w ust. 1 
pkt a), ale także wszystkich innych kar naliczonych na podstawie umowy do chwili 
odstąpienia. 

5. W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiającemu służy 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie złożone na piśmie w terminie 3 dni od daty 
powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia wraz z uzasadnieniem 

 

  
Siła Wyższa 

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z 

działania siły wyższej, tj. pożarów, powodzi, ataków terrorystycznych, wojen, klęsk 

żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, o charakterze 

zewnętrznym, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź 

przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa). 
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2. Strona umowy, dla której wskutek  siły wyższej, wykonanie zobowiązania objętego niniejszą 

umową jest niemożliwe lub znacznie utrudnione jest obowiązana do bezzwłocznego (nie 

dłużej niż 7 dni kalendarzowych) poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu 

działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na 

wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres zobowiązania, którego wykonanie 

jest niemożliwe lub znacznie utrudnione oraz środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje 

złagodzić. 

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana 

do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim 

zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich 

działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie 

siły wyższej. 

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na 

czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. 

obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres 

działania siły wyższej, co zostanie potwierdzone odrębnym aneksem zawartym na wniosek 

strony, której działanie siły wyższej obciąża, przy czym wniosek ten musi zostać złożony 

przed upływem tychże terminów pod rygorem uzasadnionej odmowy jego zawarcia przez 

drugą stronę. 

5. W czasie istnienia utrudnień  w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej nie 

obciąża się strony, której siła wyższa utrudnia lub uniemożliwia wykonanie zobowiązań  

umownych  kosztami zakupów interwencyjnych oraz karami umownymi, pod warunkiem 

wywiązania się przez stronę z obowiązków nałożonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.. 

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej 

utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, zaś 

obowiązku określone w ust. 2-4 były realizowane prawidłowo każda ze stron może odstąpić 

od umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie w jakim siła wyższa uniemożliwia jej 

lub utrudnia wykonanie zobowiązań. Odstąpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym 

następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

  

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się roz-
wiązywać polubownie w terminie miesięcznym. W przypadku, kiedy okaże się to 
niemożliwe, spory te zostaną poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez Sąd  powszechny 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  
5. Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1  - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz 

Załącznik nr 2 - zawierający okresy gwarancji i numery seryjne dostarczonych urządzeń. 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

 
Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
 

1. Monitory 24 cale  -  90 szt.  
 

1. Monitor 

1. min. matryca IPS 24” (z przekątną obszaru roboczego 23.8”), panoramiczna, podświetlenie LED 
2. rozdzielczość nominalna 1920 x 1080, 
3. jasność: minimum 250 cd/m2, 
4. kontrast: minimum 20000000:1 
5. czas reakcji maksimum 5 ms, 
6. kąt widzenia w poziomie: minimum 178, 
7. kąt widzenia w pionie: minimum 178, 
8. zasilacz wbudowany w monitor z wyjmowanym kablem zasilającym, 
9. złącza D-Sub, HDMI, DisplayPort 
10. przewód sygnałowy HDMI do połączenia monitora z komputerem 
11. monitor wyposażony w głośniki o mocy minimalnej 2W. 

 

 

2. Monitor 27 cali  -  1 szt. 
 

2. Monitor 

1. min. matryca IPS 27”, panoramiczna, podświetlenie LED 
2. rozdzielczość nominalna 1920 x 1080, 
3. jasność: minimum 250 cd/m2, 
4. kontrast: minimum 50000000:1 
5. czas reakcji maksimum 5 ms, 
6. kąt widzenia w poziomie: minimum 178, 
7. kąt widzenia w pionie: minimum 178, 
8. zasilacz wbudowany w monitor z wyjmowanym kablem zasilającym, 
9. złącza D-Sub, HDMI, DisplayPort, DVI 
10. przewód sygnałowy HDMI do połączenia monitora z komputerem 
11. monitor wyposażony w głośniki o mocy minimalnej 2W. 
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Załącznik nr 2 do Umowy  

 

Wykonawca informuje, że okres gwarancji producenckiej na dostarczone urządzenia 
wymienione w § 1 umowy jest następujący: 

 

 

 

lp. 

 

 

nazwa sprzętu 

 

 

ilość 

 

gwarancja 

 

 

 

nr seryjny 

okres 
(w m-cach)  

data 
wygaśnięcia 

gwarancji 

( RRRR-MM-
DD) 

      

 

 


