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Załącznik nr 2 - UMOWA/ projekt 

 

Zawarta w dniu ............................  w Staszowie, pomiędzy: 

Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe w Staszowie, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 7, 28-

200 Staszów, reprezentowany przez: 

1. Józefa Żółciaka – Starostę Staszowskiego 

2. Leszka Guzala– Wicestarostę Staszowskiego 

    przy kontrasygnacie: 

   Skarbnik – Jolanty Piotrowskiej 

zwany dalej Zamawiającym, 

a 

.......................................................................... ................. z siedzibą w ......................................... 

zarejestrowaną w KRS w Sądzie Rejonowym ............................... pod numerem ........................... 

zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

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

 
Niniejsza umowa zawarta jest po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości  kwoty  

określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na 

dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w 

Staszowie  

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu komputerowego do siedziby 

Zamawiającego wg załącznika do Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 

................................ , której kopia stanowi Załącznik do Umowy. 

2. Warunki techniczne urządzeń będących przedmiotem dostawy określone są szczegółowo 

w ofercie wykonawcy, stanowiącej integralną część umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia są fabrycznie nowe, w pełni sprawne 

i odpowiadają standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji                    

i przeznaczenia urządzeń zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz, 

że są wolne od wad prawnych i fizycznych. 

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy, zamówione urządzenia w terminie 14 dni od daty podpisania 

umowy. 

2. Z czynności dostarczenia urządzeń  sporządzony zostanie protokół odbioru. 
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3. Urządzenia dostarczone będą do siedziby Zamawiającego przy ulicy Świerczewskiego 7 

w Staszowie, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 3 

1. Strony ustalają, że z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: brutto ....................................... złotych 

(słownie: ...................................................................). 

2. Wszystkie koszty związane z cłem, opłatami i podatkami obowiązującymi na terenie 

Polski w dniu dostawy urządzeń ponosi Wykonawca. 

3. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury, po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu odbioru. 

4. Płatność realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy                                                   

nr …………………………………………………………………………………………………… 

 w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

5. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4 

1. Poza odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca 

udziela  pisemnej gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanych. Wykonawca przedstawi 

zbiorczą kartę gwarancyjną zawierającą numery sprzętu komputerowego, nazwę, adres, 

adres poczty elektronicznej, numery telefonów i faksu Wykonawcy i Serwisanta, oraz 

nazwiska osób, którym należy zgłaszać wady w działaniu urządzeń. 

2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i liczony jest od dnia następnego po podpisaniu bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu odbioru. 

3.  W ramach gwarancji Wykonawca zapewni sprawne i niezakłócone działanie urządzeń 

dostarczonych w ramach niniejszej umowy. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jedynie w przypadku: 

a. nieprzestrzegania przez Zamawiającego instrukcji obsługi, 

b. przyczyn zewnętrznych (pożar, zalanie wodą itp.), 

c. niedopuszczalnych modyfikacji konstrukcyjnych wprowadzonych w urządzenia bez 

      autoryzacji Wykonawcy, 

d.   dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione przez Wykonawcę. 

 

 

5. W przypadku zgłoszenia awarii Wykonawca na koszt własny dostarczy uszkodzony 

sprzęt do serwisu a po usunięciu awarii do Zamawiającego. Wykonawca na czas 
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naprawy, również na koszt własny, dostarczy, zaś po naprawie – odbierze, zastępczy 

sprzęt o równoważnych cechach użytkowych. 

6. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone są w załączniku nr 2 niniejszej 

umowy. W sprawach nieuregulowanych w umowie i załączniku zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji jakości (art. 577 – 581). 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego w dniach roboczych 

tygodnia (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8
oo 

 – 16
oo. 

2. Zgłoszenie awarii lub innej nieprawidłowości w działaniu urządzenia dokonywane będzie 

przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 

3. Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni. 

4. W przypadku, gdyby niemożliwe było dokonanie naprawy w ciągu 3 dni, Wykonawca 

zobowiązuje się zainstalować i uruchomić na życzenie Zamawiającego na czas naprawy, 

ale nie dłuższy niż 14 dni, urządzenie zastępcze o równoważnych cechach użytkowych. 

5. W przypadku nienaprawienia sprzętu komputerowego w terminie określonym w ust. 3, 

wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego sprzętu o cechach niegorszych        

i wolnego od wad. 

6. Jeżeli pomimo trzech napraw urządzenie wykazuje wady, Wykonawca dokona jego 

bezpłatnej wymiany na inne, równorzędne, wolne od wad. Na wymienione urządzenie 

Wykonawca dostarczy nową kartę gwarancyjną a okres gwarancji liczony będzie od daty 

jego dostarczenia do Zamawiającego. 

7. Wykonawca może, za zgodą Zamawiającego, dokonać wymiany urządzenia na nowe 

także w innych niż wymienionych w ust. 6, przypadkach. 

8. Fakt naprawy lub zamiany urządzenia na zastępcze Wykonawca odnotuje w karcie 

gwarancyjnej, a okres gwarancji będzie przedłużony o czas naprawy. 

 

§ 6 

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowić 

będą kary umowne oraz odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości za każdy 

dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia trwającego ponad 30 dni Zamawiającemu 
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ponadto przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 

b. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto. 

c. za zwłokę w świadczeniu serwisu gwarancyjnego - w wysokości 250 PLN za każdy 

dzień opóźnienia. 

3. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

4. W przypadku opóźniania w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki  

w wysokości ustawowej. 

§ 7 

Przelew wierzytelności wynikających z Umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje, stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami 

do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz, że jest upoważniony zgodnie z prawem 

do dostarczenia przedmiotu Umowy i w tym zakresie nie narusza jakichkolwiek praw osób 

trzecich. 

2. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń do przedmiotu 

umowy wykonawca zobowiązuje się na swój koszt podjąć działania prawne zmierzające 

do ochrony Zamawiającego oraz do zwrotu wszelkich kosztów, jakie Zamawiający byłby 

zobowiązany zapłacić osobie trzeciej z tytułu naruszenia jej praw. 

§ 9 

Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Potrzeba wprowadzenia zmian może wynikać z następujących okoliczności: 

1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 

2) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do 

dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej 

umowie, 

3) gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego Wykonawcy, 

4) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania 

zamówienia w  skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, 

5) innych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

1. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia 

wynagrodzenia.  
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§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz postanowienia specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zgodnie z którą było prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

§ 11 

Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający a jeden Wykonawca. 

2. Do umowy dołączono następujące załączniki, które stanowią jej integralna część: 

a. załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja oferowanych urządzeń 

b. załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu – zbiorcza karta 

                              gwarancyjna. 

. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


