
 

 

 

Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego  

WA.272.2.38.2019.AD 
 

/projekt umowy/ 

Umowa nr ………./2019/BI 

 

zawarta w dniu ………………. w Mielcu  pomiędzy: 

Powiatem Mieleckim, z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, posiadającym NIP 817-19-80-

506; REGON 690581442, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mieleckiego, w imieniu którego 

działają:  

1. Pan Stanisław Lonczak - Starosta Powiatu Mieleckiego 

2. Pan Andrzej Bryła - Wicestarosta Powiatu Mieleckiego 

przy kontrasygnacie Pani Ireny Turek-Skarbnika Powiatu Mieleckiego, 

zwanym  dalej „Zamawiającym”  

a: 

………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanymi dalej „Stronami” 

 

Strony działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zawierają umowę o następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 11 zestawów komputerowych z monitorem, oprogramowaniem 

biurowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mielcu. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony zgodnie z zapytaniem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 

1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……., której kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 14 dni od dnia 

podpisania niniejszej umowy.  

2. Wykonawca w ramach dostawy zapewni przewody do połączenia komputera  do sieci 

energetycznej oraz monitora z komputerem w komplecie. 

3. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, dostarczony w oryginalnych opakowaniach fabrycznych oraz 

posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Polski; 

4. Do każdego urządzania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji technicznej 

oraz gwarancja w formie papierowej. 

5. Wykonawca dostarczy sprzęt do Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6, na 

własny koszt i ryzyko; 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu sprzętu do 

siedziby Zamawiającego 



 

 

 

7. Odbiór sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wyspiańskiego 6, po wykonaniu dostawy 

i sporządzeniu protokołu odbioru. 

 

§3 

1. Strony oświadczają, że zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do umowy,  

wartość niniejszej umowy wynosi: ……. zł netto, podatek VAT …..% , razem ……. zł brutto 

(słownie: ………………………………..). 

2. W cenę określonej w pkt. 1 uwzględniono koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do 

siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym płatnikiem podatku od towaru i usług (VAT). 

4. Płatność należności będzie realizowana  przelewem bankowym po realizacji przedmiotu umowy, 

w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy. 

5. Rozliczenie i zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy dokonana będzie na podstawie 

protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

6. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.    

 

§4 

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: 

- po stronie Zamawiającego: Pan Robert Kręcigłowa, tel. 17 78 00 452, e-mail: rkreciglowa@powiat-

mielecki.pl  

- po stronie Wykonawcy: ………………….., tel. …………….., e-mail: …………………………….. 

 

§5 

1. Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad fizycznych i 

prawnych oraz spełnia wszelkie normy jakościowe i techniczne stawiane takim wyrobom przez 

prawo polskie.  

2. Przedmiot umowy objęty jest 36 miesięczną gwarancją. 

3. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń. 

4. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. 

5. Zgłoszenie awarii i konieczność naprawy Zamawiający składa telefonicznie, mailowo lub faksem 

do Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego w oparciu o gwarancję 

producenta. 

7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, działając na swój koszt i ryzyko do naprawy lub 

wymiany reklamowanego sprzętu, w tym do jego transportu z i do siedziby Zamawiającego. 

8. Wykonawca przystąpi do naprawy reklamowanego sprzętu w terminie nieprzekraczającym  

4 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego lub elektronicznego przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się naprawić urządzenie w terminie 24 godzin. W przypadku, gdy 

wymagany przez Zamawiającego termin nie może zostać zachowany, Wykonawca przed jego 

upływem jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o przyczynach zaistnienia tej 
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sytuacji, podając uzasadnienie przedłużenia czasu naprawy oraz zapewnić urządzenie zastępcze 

na własny koszt. Wszystkie naprawy mają odbywać się w siedzibie Zamawiającego a w przypadku 

konieczności przekazania sprzętu do serwisu zewnętrznego wszystkie czynności realizuje 

dostawca oraz ponosi ewentualne koszty z tym związane.  

9. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy sprzętu. 

10. W przypadku wymiany na nowy sprzęt okres gwarancji biegnie na nowo i liczony jest od daty 

odbioru nowego sprzętu. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo posiadania możliwości swobodnego dostępu do wnętrza 

komputera w okresie gwarancyjnym np. w celu instalacji dodatkowego dysku. 

 

§6 

1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §3 należnego za wykonanie zamówienia za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w stosunku do terminu określonego w §5 ust 8 w wysokości 50,00 zł brutto za 

każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 . 

2) Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa 

żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej 

szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

3) Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych  

w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, na co przez podpisanie umowy Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§7 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie,  

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę 

któregokolwiek z warunków niniejszej umowy, w szczególności przekroczenia o co najmniej 5 dni 

terminu, o którym mowa w § 2 ust 1. Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej w ciągu 

20 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przesłankę odstąpienia. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu 

na miejsce siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla 

Zamawiającego.  

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 


