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/WZÓR UMOWY / 

 

Numer umowy ............../............ 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu .............................. (data) w .............................. 

(miejsce), pomiędzy: 

Powiatem Piskim, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, NIP 849 15034 23, reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w Piszu, reprezentowany przez: 

- Andrzeja Nowickiego- Przewodniczącego Zarządu, 

- Marka Wysockiego- członka Zarządu, 

przy kontrasygnacie Barbary Koprowskiej- Skarbnik Powiatu, zwanym dalej Zamawiającym, 

zwany dalej Zamawiającym 

a 

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

NIP: ...................................................... adres do korespondencji: 

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

reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa / 

innego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy - stanowiącego 

załącznik nr ... do niniejszej umowy): 

- ................................................... 

- ................................................... 

zwany dalej Wykonawcą 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie:  

zapytania ofertowego dot. udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:
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§ 1 

Przedmiot umowy i zasady realizacji 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa: ..................................................... na rzecz 

Zamawiającego. 

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

3. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr ........ do niniejszej umowy. Załącznik jest 

integralną częścią umowy. 

4. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące  

w zapytaniu ofertowym, w skutek którego zawierana jest umowa, zapisy opisu przedmiotu 

zamówienia. 

5. Dostawa realizowana będzie jednorazowo. 

6. Dostawa obejmuje wniesienie towaru do budynku siedziby Zamawiającego. 

7. Dostawa będzie realizowana w godzinach od .................... do .................... w dniach pracy 

Zamawiającego czyli od poniedziałku do piątku. 

9. Dostarczony sprzęt musi być nowy fabrycznie, nieużywany. 

10. W przypadku zaprzestania produkcji którejś z pozycji asortymentowej w trakcie trwania 

umowy, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

dostarczanie produktu równoważnego. Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczanie go, 

jeśli nie będzie odbiegał jakościowo od zaproponowanego pierwotnie. 

11. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw 

związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi 

Wykonawca. 

13. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani 

są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej 

realizacji zamówienia.  

14. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 

wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

15. Odbiór ilościowy sprzętu dokonany zostanie w dniu jego dostarczenia, odbiór jakościowy  

w ciągu kolejnych 3 dni roboczych. 

16. Odbiór ilościowy i jakościowy zostaną potwierdzone podpisanym protokołem odbioru, po 

weryfikacji dostawy przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający prześle wykonawcy 

skany podpisanych protokołów, na adres e-mail do Osoby upoważnionej do realizacji umowy ze 

strony wykonawcy wskazanej w § 3 umowy, w terminie 1 dnia roboczego od dnia dokonania 

przez zmawiającego odbioru. 

17. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, jeżeli:  

1) na dzień odbioru jakościowego przedmiotu umowy Wykonawca nie przygotuje i nie przekaże 

dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 3 oraz w § 1 ust. 19, lub  

2) nie wykonano całego zakresu przedmiotu umowy lub stwierdzono wady uniemożliwiające 

jego używanie zgodnie z umową.  

18. Jeżeli Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 

17, dostarczenie przedmiotu umowy uznaje się za nieskuteczne, a przedmiot umowy za 

niewykonany.  

19. Na dzień dostawy przedmiotu umowy Wykonawca przygotuje  i przedłoży niezbędne 

dokumenty: oświadczenie, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z ofertą, sprzęt 
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dostarczony w ramach umowy jest fabrycznie nowy i nieużywany, oraz dokumenty gwarancyjne, 

o których mowa w § 9 ust. 3. Brak ww. dokumentów skutkować będzie odmową odbioru 

przedmiotu umowy.   

17. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A 

Litwa-Polska 

§ 2 

Czas trwania umowy 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres: 10 dni od daty podpisania umowy. 

§ 3 

Osoby upoważnione do realizacji umowy 

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:  

- ............................................................(dane osoby); telefon do kontaktu:  .................................  

e-mail: ............................................................................ 

Wykonawcę reprezentować będzie: 

- ............................................................(dane osoby); telefon do kontaktu:  .................................  

e-mail: ............................................................................ 

§ 4 

Wartość umowy 

1. Wartość umowy zostaje określona na ................................................... PLN brutto (słownie 

................................................... złotych) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze. 

2. Wartość umowy określona w ust. 1 jest wartością maksymalną zamówienia.  

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy ceny jednostkowe podane  

w formularzu cenowym Wykonawcy, załączniku nr .......... do niniejszej umowy. 

§ 5 

Warunki płatności 

 

1. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 

VAT/rachunku, przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 14 dni od 

dnia jej doręczenia w formie oryginału dostarczonego do siedziby Starostwa Powiatowego  

w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej 

do Starostwa Powiatowego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania 

PEFexpert. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT/rachunku zawierającej następujące 

dane: NABYWCA: Powiat Piski, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, NIP 849 150 34 23, 

ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz. 
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Dane Zamawiającego w przypadku przesłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEFexpert: 

NABYWCA: Powiat Piski, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, NIP 849 150 34 23, 

ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz GLN 

5907696021010 

 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 11. 

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie umowy. 

6. Zamawiający dokona zapłaty stosując mechanizm podzielonej płatności wyłącznie  

na rachunek bankowy, który został zgłoszony do prowadzonego przez Krajową Administrację 

Skarbową rejestru płatników VAT – art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów i usług (dotyczy tylko czynnych podatników VAT). 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego na fakturze VAT rachunek jest rachunkiem 

zgłoszonym do prowadzonego prze Krajową Administrację Skarbową rejestru płatników VAT – 

art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, z otwartym 

rachunkiem VAT (dotyczy tylko czynnych podatników VAT).  

8. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno – prawnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm.) Wykonawca może wysłać inne 

ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne związane z realizacją niniejszej umowy  

za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEFexpert po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu umowy albo 

rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 20% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 

ust. 1 umowy,  

2) za wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy -  

w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy przypadek 

naruszenia umowy,  

3) w razie przekroczenia terminu określonego w § 2- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy 

dzień opóźnienia.  

4) w razie przekroczenia terminów napraw gwarancyjnych określonych w ofercie Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % 
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wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.  

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, w rozumieniu 

art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, kwot naliczonych w przypadkach, o których mowa w ust. 1  

z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności. Jednocześnie Wykonawca oświadcza,  

że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną 

wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych.  

4. Zapłata kary umownej określonej w ust. 1 pkt 1 nie zwalnia Wykonawcy od wykonania 

przedmiotu umowy.  

5. Kary określone w ust. 1 są niezależne od siebie, a zapłacenie kary umownej z jednego tytułu 

nie uchyla zobowiązania Wykonawcy do zapłaty kary umownej z innego tytułu.  

6. W przypadku przekroczenia terminu płatności określonego w § 2 ust. 2 Zamawiający będzie 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych za opóźnienie.  

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których strony mogą dochodzić wynosi: 100% 

łącznej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy, 

§ 7 

Zmiany umowy  

1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa: 

a) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie 

gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie, 

b) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

d) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 3. 

e) wystąpienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, nadzwyczajne, 

zewnętrzne, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie niniejszej 

umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy 

zachowaniu należytej staranności,  

2. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest niższa niż 10% 

wartości pierwotnej umowy. 

3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Odstąpienie od umowy  

 

1. Strony postanawiają, że oprócz sytuacji wymienionych w treści Kodeksu cywilnego 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w przypadku gdy:  

1) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy o więcej niż 7 dni;  

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  

z tytułu wykonanej części umowy.  

2. Strony ustalają, że w przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy sporządzi protokół 

inwentaryzacji dostaw w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy wykonane dostawy  
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w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.  

3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostawy wykonane do dnia odstąpienia. W takim przypadku 

postanowienia § 9 umowy stosuje się odpowiednio.  

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru dostaw oraz zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

 

§ 9 

Gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na 

okres wskazany w ofercie. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbiorczego. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty związane z serwisem gwarancyjnym, a w szczególności koszty naprawy, koszty 

dojazdu, transportu do i z serwisu, koszty montażu, rozmieszczenia, wymiany zapasowych 

elementów, wszelkich części, materiałów zużywalnych, które ulegną zużyciu lub uszkodzeniu w 

czasie prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy.  

2. W przypadku gdy producent udziela dłuższego okresu gwarancji obowiązuje gwarancja 

producenta. Ryzyko utraty gwarancji jakości udzielonej przez producenta wskutek napraw 

przeprowadzonych przez Wykonawcę niezgodnie z wymaganiami producenta ponosi 

Wykonawca.  

3. Wykonawca wyda Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbiorczego jakościowego 

dokumenty gwarancyjne, wystawione przez siebie lub producenta asortymentu.  

4. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość urządzeń i oprogramowania objętych przedmiotem 

zamówienia.  

5. Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub 

oprogramowania lub ich części na nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami 

producenta.  

6. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją 

Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu.  

7. W przypadku zgłoszenia wady, zostanie ona usunięta w terminie do końca następnego dnia 

roboczego od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.  

8. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy/podmiotu serwisującego, 

Zamawiający może udzielić innego niż w ust. 7 terminu usunięcia wad z uwagi na 

uwarunkowania zewnętrzne i technologiczne.  

9. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili usunięcia wad.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w odpowiednim terminie wskazanym zgodnie z 

zasadami określonymi w ust. 7- 8, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 

usunięcia wady w wyznaczonym terminie będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie 

lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej 

Wykonawcę zgodnie z zawartą umową.  

11. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 

zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego.  

12. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, 

które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.  
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13. Zamawiający ma prawo, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji, do modyfikowania 

konfiguracji urządzeń.  

14. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad 

fizycznych i prawnych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji 

niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości 

obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniach objętych zamówieniem 

w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne 

urządzeń, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, 

pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji  

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz 

zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie 

siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania 

za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.  

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740),  

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla 

Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.  

 

 

 

................................. ......................................... 
(Wykonawca) (Zamawiający) 

 


