
 

 

 

Załącznik nr 2  
do zapytania ofertowego 
WA.272.2.29.2019.AD 

 

 

/projekt umowy/ 

 

Umowa nr ………./2019/G 

 

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. …………………………..- Starosta Powiatu Mieleckiego 

2. ……………………………… Wicestarosta Powiatu Mieleckiego 

przy kontrasygnacie ……………………-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, montaż i konfiguracja 8 dysków SAS 2.5" 10k o pojemności 

900 GB  do macierzy LENOVO V3700V2, umożliwiających uzyskanie 6,3 TB przestrzeni dyskowej 

w RAID 5 w obecnie użytkowanym urządzeniu.   

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie zapytaniem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 

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

niniejszej umowy. 

 

§2 

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

umowy.  

2. Wykonawca, co najmniej na 3 dni przed terminem dostawy powiadomi o tym terminie 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, na gwarancji 

producenta, w oryginalnych opakowaniach producenta (na opakowaniach musi się znajdować logo 

i nazwa producenta, opis zawartości oraz numer katalogowy), 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dyski bezpośrednio do pomieszczenia wskazanego przez 

Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko. 



 

 

 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu dysków do 

siedziby Zamawiającego. 

6. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wyspiańskiego 6, po 

wykonaniu dostawy, montażu, konfiguracji i sporządzeniu protokołu odbioru. 

7. Dostarczone dyski (nowe, z uwzględnieniem aktualnych technologii, pierwszej kategorii) muszą 

spełniać wymagania jakościowe potwierdzone przez producenta w systemie pełnego zestawienia 

jakości, stosowanego podczas projektowania, produkcji, badań i końcowej kontroli wyrobów. 

 

§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.    

7. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

odsetek ustawowych. 

 

§4 

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: 

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

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

 

§5 

1. Wykonawca oświadcza, że urządzenie oferowane Zamawiającemu jest wolne od wad fizycznych i 

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

polskie.  

2. Przedmiot umowy objęty jest ……… 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, z zastrzeżeniem jej wykonywania w miejscu instalacji urządzenia.  



 

 

 

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. Bezpłatne działania naprawcze (w ramach gwarancji) zostaną podjęte do 24 godzin zegarowych od 

chwili zgłoszenia w miejscu gdzie znajduje się urządzenie. 

9. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy urządzenia. 

10. W przypadku wymiany na nowe urządzenie okres gwarancji biegnie na nowo i liczony jest od daty 

odbioru nowego urządzenia. 

11. W przypadku konieczności wymiany wadliwego dysku, uszkodzony element pozostaje u 

Zamawiającego. 

 

§6 

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

1) Wykonawca może zapłacić 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 usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 za każdy dzień 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) Termin zapłaty kary umownej wynosi 5 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia Stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

4) Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5) 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 jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości 

o poniższych okolicznościach: 

1) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania do 

podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym 

technicznie terminie, nie krótszym niż 5 dni, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego. 

2) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu umowy powyżej 14 dni. Spory wynikłe na tle 

realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby 

Zamawiającego. 



 

 

 

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

Kodeksu Cywilnego. 

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

Zamawiającego.  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 

 

 


