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WZÓR UMOWY  

 
Zawarta w dniu ……...2022 roku w Wadowicach,  pomiędzy  

Powiatem Wadowickim z  siedzibą w  Wadowicach przy ul. Batorego 2, posiadającym 

REGON 072181681, NIP 551-21-29-478, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

który reprezentują: 
 

Eugeniusz Kurdas - Starosta 
Beata Smolec – Wicestarosta 
 
a firmą:  
……………………………… z siedzibą w ……………………………………. posiadającą 
NIP …………………, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

nr ……………………… zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 

………………………  
 

o następującej treści: 

 
Umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 275 pkt. 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) w trybie podstawowym    

bez negocjacji. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa dla Zamawiającego: laptopa, torby              

na laptopa 15,6”, myszki, oprogramowania: OFFICE 2019 H&B, Windows 10 Pro, 

zwanego dalej „sprzętem”, zgodnie z ofertą  Wykonawcy z dnia ………….2022r., która 

stanowi załącznik do umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby  Starostwa Powiatowego  

w Wadowicach przy ul. Batorego 2, 34 – 100 Wadowice. 

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne 

czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt jest fabrycznie nowy, jego zakup i korzystanie 

zgodnie z przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym również praw osób trzecich,  

a w szczególności odpowiada normie CE w zakresie bezpieczeństwa. 

5. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z ……………...2022 roku, 

zwana dalej „ofertą” 

6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę sprzętu w terminie do ………...2022  

roku. 

 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną 
bazą do wykonania przedmiotu umowy. 
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§ 3 

 

Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

ustalona została na podstawie oferty z dnia ………...2022 r. i wynosi: …………… zł brutto 

(słownie: ………………………………………………….. złotych ).  

 

 

§ 4 

1. Wykonawca, określone w § 3 wynagrodzenie, otrzyma po wykonaniu przedmiotu umowy, 

potwierdzonego protokołem odbioru i złożeniu prawidłowo wystawionej faktury  

w siedzibie Zamawiającego. 

2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni         

od daty odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru  

i dostarczenia faktury VAT do siedziby wskazanej  w ust 3. 

3. Faktura będzie wystawiona w ten sposób, że nabywcą usługi będzie Powiat Wadowicki  

z siedzibą: ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, NIP 551-21-29-478, odbiorcą Starostwo 

Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2, 34 -100 Wadowice.  

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku 

Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty uważa się 
dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla 

Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy  

za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) przewidzianego  

w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa powyżej, 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych 

w pkt. 2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym  

w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego 

płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź 
dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy 

podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub 

innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 
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§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad i usterek. 

 

 

2. Strony ustalają, że w rozumieniu art. 561 § 2 kodeksu cywilnego niezwłoczną wymianą 
rzeczy wadliwej na wolną od wad albo niezwłocznym usunięciem wad będzie wymiana lub 

usunięcie wad dokonane przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia.  

3. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu (z wyjątkiem powodów, za które odpowiedzialność ponosi  

Zamawiający), Wykonawca nie usunie wady (usterki) przedmiotu umowy 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę,  
a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania dowodu zapłaty.  

4. Wykonawca udziela  minimum 12-sto miesięcznej gwarancji na sprzęt komputerowy, 

liczonej od dnia dostawy (odbioru bez zastrzeżeń) przedmiotu umowy do siedziby 

Zamawiającego i użytkownika sprzętu, potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru. 

5. W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wady fizycznej lub usterki 

sprzętu lub dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub usterek. 

6. Wykonawca zapewnia, że usługi serwisu gwarancyjnego będą świadczone przez producenta 

lub odpowiedni autoryzowany serwis. 

7. Koszty związane z wykonaniem naprawy, w tym w szczególności koszt transportu sprzętu 

podlegającego naprawie każdorazowo ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca zapewnia, że czas reakcji nie przekroczy trzech dni roboczych, licząc od chwili 

zgłoszenia, zaś czas przywrócenia funkcjonalności sprzętu nie przekroczy  

21 dni, licząc od chwili zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach (np. wysoki stopień 
skomplikowania naprawy, konieczność sprowadzenia specjalistycznych części 

zamiennych), na pisemny wniosek Wykonawcy, termin naprawy może ulec wydłużeniu do 

30 dni, licząc od chwili zgłoszenia. 

9. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne 

oraz instrukcje obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy w polskiej lub angielskiej wersji 

językowej. 

10. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymać warunków eksploatacji określonych w zapisach 

kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

 

§ 6 

1. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3. 

2. Za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3.  
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4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Zamawiającego                 

z tytułów wymienionych w ust 1 i 2 nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 3. Maksymalna wysokość kar umownych, których może 

dochodzić Wykonawca wynika z brzmienia ust 3. 

 

5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych Wykonawca 

zostanie obciążony notą księgową, płatną w terminie 21 dni od  daty wystawienia noty 

księgowej.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy 

objętej fakturą wyłącznie w przypadku uchylenia zakazu potrącania kar umownych                   

z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności oraz zakazu zaspokajania kar 

umownych z zabezpieczenia należnego wykonania wprowadzonych ustawą z 2 marca 2020 

r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                      

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).  

7. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w kodeksie cywilnym przewyższającego wysokości kar umownych 

określonych w ust 1-3.  

 

§ 7 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postanowieniu oferty w następującym 

zakresie, przy zachowaniu niezmiennej ceny: 

a) zmiany terminu realizacji umowy – ze względu na przyczyny leżące po stronie 

Zamawiającego, dotyczące w szczególności braku przygotowania/przekazania 

miejsca realizacji/dostawy oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny będące 

konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” (pożar, 

powódź, itp.); 

b) wydłużenie terminu gwarancji – z racji przedłużenia jej przez producenta/ 

Wykonawcę; 
c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu 

objętego przedmiotem umowy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, 
podniesienia wydajności urządzeń oraz klasy bezpieczeństwa – w sytuacji 

wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego 

przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 

 

 

§ 8 

1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Wykonawca nie będzie mógł wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym 

Zamawiającego. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego 

wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 
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§ 9 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy wymienionego w §1 innym 

osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności 

listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 

2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa          

na ważność umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne 

postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy. 

 

§ 11 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu 

niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego                                    

na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy 

prawnej Wykonawcy, chyba że przeniesienie praw i obowiązków nastąpi z mocy prawa. 

 

§ 12 

1. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania, może być dokonana w razie wyjątkowo 

niesprzyjających warunków atmosferycznych lub w przypadku działania siły wyższej (przez 

działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie 

niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub 

całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć 
i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie 

z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków 

zobowiązaniowych) uniemożliwiających wykonanie umowy zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, oraz  

w związku z sytuacjami kryzysowymi, w tym stanem zagrożenia epidemicznego, stanem 

epidemii lub innymi stanami nadzwyczajnymi. 

2. W okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego strony 

umowy stosują regulacje zawarte w art. 15r i art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r.                                        

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                   

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz inne przepisy tej ustawy 

określające zakazy, warunki i nakazy dla stron umowy lub wprowadzone później w okresie 

realizacji umowy. 

 

§ 13 

Informacja o zawarciu niniejszej umowy zostanie wpisana do centralnego rejestru umów 

Starostwa Powiatowego w Wadowicach, publikowanego w BIP urzędu. 
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§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. 

zm.). 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron                   

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 15 

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zamawiający                                                                                                Wykonawca 
 

 


