
 

 

UMOWA nr ……… 

dotyczy postępowania nr ___________ 

 

zawarta dnia ........................................r. w Gdańsku pomiędzy: 

 

DCT Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kontenerowej 7, 80-601 Gdańsk, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031077, kapitał zakładowy 67 000 000 

PLN (opłacony w całości), reprezentowana przez: 

 

1. Włodzimierza Macieja Kwiatkowskiego – Prezesa Zarządu 

2. Adama Żołnowskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

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

... 

z siedzibą: ............................................. 

Wpisanym przez …………………………………………………………….pod numerem KRS 

......................................................., NIP………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

  

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr ____ Zamawiający zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegającego na dostawie, montażu i 

uruchomieniu serwerów, wirtualizatorów, macierzy oraz oprogramowania oraz wykupie 

sprzętu Zamawiającego.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 (Specyfikacja Przedmiotu 

Zamówienia), który jest integralną częścią umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poszczególnych elementów przedmiotu umowy 

opisanych w Załączniku nr 1 w następujących terminach: 

a. Dostawa i Uruchomienie (punkt I-VIII Załącznika nr 1) – do 30 kwietnia 2016; 

b. Odkupienie (Trade-In) sprzętu Zamawiającego (punkt IX  Załącznika nr 1) – do 30 

czerwca 2016. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego ze specyfikacją 

producenta sprzętu w konfiguracji zgodnej ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do umowy. 



3. Odbiór poszczególnych elementów przedmiotu umowy będzie się odbywał na zasadach 

opisanych w § 5 niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia osób odpowiedzialnych za prawidłową pracę 

systemów informatycznych Zamawiającego, w zakresie konfiguracji i obsługi zastosowanego 

rozwiązania sprzętowo-programowego do 31 grudnia 2016 roku. Wykonawca zobowiązany 

będzie do przeprowadzenia szkoleń pracowników Zamawiającego (czterech pracowników 

wskazanych przez Zamawiającego). Szkolenia muszą być autoryzowanymi szkoleniami 

producentów sprzętu oraz oprogramowania. Każde szkolenie odbędzie się w dwóch terminach. 

Dokładne terminy szkoleń zostaną uzgodnione przez Koordynatorów Stron, o których mowa w § 

8 ust. 5. 

 

§ 3 

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, Wykonawca zobowiązuje się kompletnej i 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.  

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie całkowite (ryczałt) za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

_______ zł netto (słownie: ___) powiększone o podatek VAT, zgodnie z aktualną stawką 

obowiązującą na dzień wystawienia faktury. Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch transzach: 

a) 90 % wynagrodzenia całkowitego – po dostawie i uruchomieniu sprzętu (punkt I-VIII 

Załącznika nr 1) potwierdzone protokołem odbioru, 

b) 10% wynagrodzenia całkowitego – po odkupieniu (Trade-In) sprzętu Zamawiającego 

(punkt IX  Załącznika nr 1), potwierdzonego protokołem odbioru. 

2. Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT, 

do których będą dołączone kopie bezusterkowych protokołów odbioru. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy: __________ . 

4. Kwota określona w § 4 ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w 

tym koszty mobilizacji Wykonawcy. 

5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, iż za niewykonany zakres umowy wynagrodzenie 

nie przysługuje. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: 

a) Dostawa i uruchomienie (punkt I-VIII Załącznika nr 1) : Wykonawca zawiadomi telefonicznie 

Zamawiającego o dostawie na 3 dni przed terminem dostarczenia przedmiotu umowy. 

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt do siedziby Zamawiającego. Po 

prawidłowym i kompletnym wykonaniu wszelkich czynności określonych w Załączniku nr 1 

przewidzianych na rzecz Zamawiającego, Strony podpiszą protokół odbioru. Dla uniknięcia 

wątpliwości Strony oświadczają, iż własność dostarczonego w ramach niniejszego ustępu 

sprzętu przechodzi na Zamawiającego w momencie dokonania płatności na zasadach 

opisanych w § 4 niniejszej Umowy. Odpowiedzialność za przypadkową utratę, uszkodzenie 

lub zniszczenie sprzętu przechodzi na Zamawiającego z momentem jego dostarczenia i 

uruchomienia w siedzibie Zamawiającego. 

Dla uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, iż powyższe zasady odbioru nie dotyczą 

obowiązku określonego w § 2 ust. 4. 



b) Odkupienie (Trade-In) sprzętu Zamawiającego (punkt IX  Załącznika nr 1):  Zamawiający 

zobowiązuje się przygotować urządzenia do odbioru do dnia 30 czerwca 2016 r. O gotowości 

urządzeń do odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odbioru i transportu urządzeń we własnym 

zakresie, na własny koszt i ryzyko. Po prawidłowym i kompletnym wykonaniu wszelkich 

czynności określonych w Załączniku nr 1 przewidzianych na rzecz Zamawiającego, Strony 

podpiszą protokół odbioru Dla uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, iż własność 

sprzętu Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę z momentem wydania. Odpowiedzialność 

za przypadkową utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu przechodzi na Wykonawcę z 

momentem wydania. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru na zasadach wskazanych w ust. 1 powyżej. 

W przypadku nie przystąpienia Zamawiającego do odbioru na zasadach wskazanych w ust. 1 

powyżej, Wykonawca wezwie Zamawiającego ponownie do odbioru, wyznaczając mu dodatkowy 

termin do dokonania odbioru. Nie przystąpienie do odbioru przez Zamawiającego po 

wyczerpaniu powyżej procedury, uprawnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania 

odpowiedniego protokołu odbioru. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, iż ust. 2 powyżej będzie miał zastosowanie 

wyłącznie w chwili, gdy Wykonawca przedstawi do odbioru kompletny przedmiot umowy, 

wykonany zgodnie z zawartą przez strony niniejszą Umową 

 

 

§ 6 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 5-letniej (pięcioletniej) gwarancji oraz wsparcia 

technicznego na wykonane w ramach niniejszej umowy usługi. Usługa wsparcia technicznego dla 

sprzętu musi być świadczona przez Wykonawcę 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez 

365/366 dni w roku, w miejscu instalacji sprzętu, tj. w siedzibie Zamawiającego, przy czym 

Wykonawca przystąpi do naprawy w najszybszym możliwym czasie, nie później jednak niż w 

ciągu 4 godzin od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego.  

2. Zgłoszenia Wykonawca będzie przyjmował: 

- mailowo na adres ……………..lub/i 

- telefonicznie pod numerem ……………….lub/i 

- przez stronę www …………….. lub/i 

- faxem pod numerem ……………. lub./i 

3. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, do 

odbioru i dostarczenia po naprawie przedmiotu dostawy lub jego elementów własnym 

staraniem i na własny koszt. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty usunięcia wad w okresie gwarancji. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia wad lub gdy Wykonawca nie podejmie 

działań zmierzających do usunięcia wady w terminie 3 dni od zgłoszenia awarii, Zamawiający ma 

prawo do zlecenia usunięcia wady przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.1 umowy, gdy Zamawiający 



odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) za zwłokę: 

i. w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 punkt a) - w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego określonego w § 4 ust.1 umowy za 

każdy dzień zwłoki; 

ii. w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 punkt b) - w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego określonego w § 4 ust.1 umowy za 

każdy dzień zwłoki. 

c) za zwłokę  w podjęciu działań w zakresie wsparcia technicznego w wysokości 200 zł netto za 

każdą godzinę zwłoki, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wartości 

rzeczywiście poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy lub dochodzenia ich na zasadach ogólnych do wartości rzeczywiście poniesionej 

szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.  

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % kwoty wynagrodzenia określonego 

w § 4 ust. 1 Umowy. 

5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, iż niniejsze kary umowne nie obejmują 

obowiązku określonego w § 2 ust. 4. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada 

wyłącznie Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego netto. Zamiar odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych 

powyżej, powinien zostać przedstawiony Zamawiającemu na piśmie wraz z uzasadnieniem.  

 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) wykonanie niniejszej umowy nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich, o których mowa w ustawie z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz. 904 z 2000r.), 

b) ponosi wszelkie, wynikające z tego oświadczenia konsekwencje materialne. W szczególności 

Wykonawca zapewnia, że Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu 

naruszenia, wymienionych wcześniej, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach 

niematerialnych. W przypadku, gdy zamawiający będzie zmuszony do zaspokojenia roszczeń 

osób trzecich tytułu przedmiotowego naruszenia, Wykonawca w całości naprawi szkodę 

zamawiającego z tego wynikłą, 

c) dostarczone programy z załączoną dokumentacją nie są obciążone prawami ani roszczeniami 

osób trzecich, a w szczególności, że zawarcie i wykonanie przez Dostawcę niniejszej umowy 

nie wymaga żadnych zezwoleń osób trzecich  

d) Wykonawca, składając powyższe oświadczenia, jest świadomy, iż oprogramowanie oraz 

sprzęt wykorzystywane będą w celach statutowych Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia, jak również doświadczenie 

zawodowe oraz umiejętności konieczne i niezbędne dla prawidłowego oraz terminowego 

wykonania Umowy. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości Umowy osobom trzecim po 



uprzednim poinformowaniu Zamawiającego i uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie czynności i zaniechania osób trzecich, o których mowa w 

zdaniu poprzednim, jak za swoje własne działania.  

4. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu wykonania przedmiotu Umowy i w tym celu 

każda ze Stron powołuje po jednym Koordynatorze do realizacji Umowy. Koordynatorzy są 

osobami, do których będą kierowane wszelkie powiadomienia oraz wszelkie uwagi związane z 

realizacją Umowy, o ile poszczególne postanowienia Umowy nie stanowią inaczej. 

5. Strony powołują następujących Koordynatorów: 

po stronie Zamawiającego: ………………………………………………………… 

po stronie Wykonawcy:……………………………………………………………… 

6. Każda ze Stron ma prawo zmienić swojego Koordynatora zawiadamiając o tym na piśmie lub 

drogą elektroniczną drugą Stronę. Uprawnienia poprzedniego Koordynatora do działania w 

sprawach, o których mowa w ust. 4 wygasają z chwilą doręczenia zawiadomienia drugiej Stronie, 

chyba że z treści zawiadomienia wynika co innego. Zmiana Koordynatora dla każdej ze Stron nie 

stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 9  

 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy z powodu zaistnienia okoliczności stanowiących przejaw siły 

wyższej. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Stron, nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, w szczególności wojny, 

katastrofy, strajki, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, inne katastrofy naturalne oraz akty władzy 

państwowej, jak również wypadki komunikacyjne oraz opóźnienia w produkcji lub dostawie 

Sprzętu po stronie Producenta.  

3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających 

z Umowy przez Stronę: 

a) Strona ta niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o powstaniu  

i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając dokumentację w tym 

zakresie; 

b) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia; 

c) każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu zminimalizowania skutków zaistnienia 

okoliczności stanowiącej przejaw siły wyższej i podjęcia należytego wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy w możliwie krótkim czasie; 

d) Strona ta niezwłocznie po ustaniu okoliczności siły wyższej rozpocznie usuwanie skutków 

tego zdarzenia. 

 

§ 10  

 

1. Strony ustalają niniejszym, że wszystkie informacje dotyczące postanowień Umowy oraz 

związane z jej zawarciem lub wykonaniem, oraz informacje dotyczące drugiej Strony, jej 

interesów, finansów lub działań (Informacje Poufne), włącznie z wszelkimi technicznymi i 

kosztowymi informacjami oraz informacjami kwalifikowanymi jako tajemnica przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 



(Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), winny być traktowane, jako poufne i nie 

udostępniane przez żadną ze Stron osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej ze Stron, 

wyrażonej w formie pisemnej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. 

2. Strony są uprawnione do przekazywania informacji poufnych podmiotom wchodzącym w skład 

grup kapitałowych Stron w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j.: 

Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami). 

3. Strony postanawiają, że Informacje Poufne oraz zobowiązanie do zachowania ich w tajemnicy 

nie obejmuje: 

1) informacji, które są powszechnie znane lub które w uzasadniony sposób mogą być 

uważane za powszechnie znane; 

2) informacji, które znane były drugiej stronie przed ich ujawnieniem przez stronę; 

3) informacji, uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich ujawnienia; 

4) przypadków, w których strona zobowiązana jest do ich ujawnienia z mocy prawa w 

toku realizacji przedmiotu Umowy; 

5) przypadków, w których strona potrzebuje ich ujawnienia w celu realizacji swoich 

uprawnień wynikających z umowy przez sądem lub trybunałem.  

4. Jeżeli prawo nie stanowi inaczej, zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje przez okres 

3 lat od daty ujawnienia danej Informacji Poufnej. 

5. W razie naruszenia zobowiązania poufności opisanego powyżej Strona naruszająca zobowiązana 

będzie do zaniechania naruszeń i pokrycia wszelkich szkód, jakie z tego tytułu poniesie druga 

Strona. 

 

§ 11 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca 

opóźnia się w realizacji przedmiotu umowy o 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminów 

określonych w § 2 ust. 1. 

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy na zasadach opisanych w ust. 1 powyżej, Wykonawca 

uprawniony jest do otrzymania zwrotu udokumentowanych kosztów za dotychczas zrealizowany 

przedmiot umowy, o ile będzie on zdatny do gospodarczego wykorzystania. 

 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Żadna ze Stron nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę 

trzecią praw lub obowiązków wynikających z Umowy. 

 

§ 13 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie 

siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów. 

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres 

wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone. 

4. Zakazuje się przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 



właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Jednocześnie ustala się następującą hierarchię 

dokumentów: 

I. niniejsza umowa, 

II. Specyfikacja techniczna (Załącznik nr 1), 

III. Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 2). 

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między dokumentami, rozstrzygające znaczenie będzie 

miał dokument umiejscowiony wyżej w hierarchii.   

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 

jeden dla Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 


