
 

                                     

Umowa Nr ……………. 

 

 zwana dalej „Umową”, zawarta w Nowym Targu dnia ………………………. r.  
pomiędzy Powiatem Nowotarskim mającym swą siedzibę w Nowym Targu przy ul. Bolesława 
Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Nowotarskiego, 
reprezentowany przez: 

Krzysztof Faber –  Starosta Powiatu Nowotarskiego, 
Bogusław Waksmundzki – Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a: 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

…………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 
Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówieo publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ) po przeprowadzeniu wewnętrznej procedury 
(zapytanie ofertowe) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zgodnie  
z załącznikami nr 1 do niniejszej umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.  
 

§ 2 

1. Cenę kupna strony ustalają na kwotę  brutto: ………………………………………… 

2. Cena kupna powinna byd zapłacona w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy 

Wykonawcy podany na fakturze w ciągu 14 dni od odbioru towaru przez Zamawiającego                     

i doręczenia wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT za realizację zadania o którym mowa  

w §1.  

3. Wykonawca może doręczyd fakturę VAT wyłącznie po nie zgłoszeniu przez Zamawiającego 

reklamacji. Fakturę należy wystawid na: 

Nabywca: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ 

NIP: 735-217-50-44 

Odbiorca: Zespół Szkół w Rabce-Zdroju, ul. Kościuszki 9, 34-700 Rabka-Zdrój, 

Z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający do chwili dostarczenia towaru  
przez Wykonawcę, może listem poleconym podad do wiadomości Wykonawcy nowy adres 
obowiązujący dla doręczenia faktury. 

4. Termin zapłaty ceny kupna jest zastrzeżony na korzyśd Zamawiającego.  



 

5. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego za zapłatę uważa się chwilę 
złożenia zlecenia zapłaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, że na rachunku 
Zamawiającego były zgromadzone wystarczające środki; w odmiennym przypadku za zapłatę 
uważa się chwilę, w której Wykonawca otrzymał zapłatę na rachunek i mógł nią dysponowad. 

6. Wpłaty, które Zamawiający będzie dokonywał na poczet zapłaty za przedmiot umowy, 
będą w pierwszej kolejności zaliczane na spłatę należności głównej, a następnie na należne 
odsetki i inne należności uboczne.  

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), ma numer 
identyfikacji podatkowej NIP i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez konieczności 
składania na niej podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru. 

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek płatności należy do Wykonawcy 
umowy i został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

 

§ 3 

1. Wydanie towaru określonego w § 1 umowy nastąpi w lokalu Zamawiającego  
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ(magazyn – pokój nr 0.7) najpóźniej w terminie  
- siedem dni od daty podpisania umowy. 

2. W razie zmiany miejsca wykonania zobowiązania wydania lub odbioru towaru po zawarciu 
umowy, dodatkowe koszty tym spowodowane obowiązana będzie ponieśd Strona, której dotyczą 
przyczyny zmiany. 

3.   Koszty wydania i transportu towaru obciążają Wykonawcę i są ujęte w cenie określonej  
w § 2 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia świadczenia częściowego                                
w przypadku, gdy narusza to jego uzasadniony interes. 

5.   Wydanie towaru Zamawiającemu następuje z chwilą umożliwienia mu przez Wykonawcę 
fizycznego objęcia rzeczy w posiadanie wraz z dokumentami umożliwiającymi rozporządzanie 
towarem oraz wymaganymi atestami i certyfikatami.  

 

§ 4 

1. Zamawiający powinien zbadad towar w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia jego wydania  
i odebrad towar. 

2. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający w terminie podanym w ust. 1 złoży 
Wykonawcy pisemną reklamację i odmówi dokonania odbioru towaru. Jeżeli w terminie 
określonym w ust. 1 Zamawiający nie złoży oświadczenia w przedmiocie odbioru towaru uważa 
się, że towar odebrał. 

3. Wykonawca jest obowiązany w terminie do 3 dni reklamację rozpatrzyd i udzielid odpowiedzi 
na piśmie, czy reklamację uznaje, a w razie uznania, podad sposób jej załatwienia. 

4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru wskutek okoliczności, za które ani Zamawiający,  
ani Wykonawca zgodnie z Umową odpowiedzialności nie ponosi, przechodzi na Zamawiającego  
z chwilą wydania towaru przez Wykonawcę. 

 

§ 5 



 

1. Dla oświadczenia woli uprawnionego składanego celem wykonania umownego prawa 
odstąpienia od Umowy strony zastrzegają formę pisemną pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązao wynikających z Umowy tylko wtedy, gdy wyłączną przyczyną niewykonania  
lub nienależytego wykonania zobowiązania będzie siła wyższa. 

 

§ 6 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje  
się zapłacid Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) 10 % wartości towaru określonej w § 2 ust. 1, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy                     
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) 0,5 % wartości towaru określonej § 2 ust. 1, za każdy dzieo zwłoki w terminowym wydaniu 
towaru Zamawiającemu lub usunięciu ujawnionych wad towaru, nie więcej jednak niż 25% 
wartości towaru określonej w § 2 ust. 1, przy czym w przypadku zwłoki powyżej 14 dni 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy i do naliczenia kary umownej  
z tego tytułu w wysokości 10% określonej w § 2 ust. 1 wartości towaru.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje  
się zapłacid Wykonawcy karę umowną w wysokości: 

a) 0,5 % wartości towaru określonej w § 2 ust. 1 będącego przedmiotem umowy,  
jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 

3. Strony zastrzegają sobie możliwośd dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzieo zwłoki - w tym dniu, 

b) za odstąpienie od umowy z winy drugiej strony - w dniu dotarcia do drugiej strony 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia o którym mowa  
w § 2 ust. 1. 

§ 7 

1. Jeżeli Wykonawca popadnie w zwłokę w wykonaniu obowiązku wydania Zamawiającemu 
towaru w terminie oznaczonym w § 3 Umowy, to Zamawiający może wyznaczyd dodatkowy 
termin wydania towaru nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania lub może od umowy 
odstąpid bez potrzeby wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wydania towaru. 

2. Jeżeli Zamawiający popadnie w zwłokę w wykonaniu obowiązku odbioru towaru,  
to Wykonawca będzie miał prawo odstąpid od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Zamawiającego do odbioru towaru. 

§ 8 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie może przenieśd praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a w szczególności dokonywad cesji 
wierzytelności. 

 



 

§ 9 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąd w sposób 
polubowny przez strony, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówieo publicznych. 

 

§ 11 

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 

§ 12 

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną częśd. 
 
 
 
 
 
  ………………………………………….                            ……………………………………………  

          Zamawiający                                             Wykonawca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do umowy 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
Zadanie nr 1 – Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego do Zespół Szkół w Rabce-Zdroju, ul. 

Kościuszki 9: 

Produkt Ilość (szt) 

Klawiatura USB   40 

Mysz USB  40 

Adapter zasilania Molex do SATA  5 

Adapter (konwerter) HDMI do VGA (DSub)  2 

Adapter DVI do VGA (DSub) 5 

Router TP-Link Router TL-R470T+ Load Balance 4xWAN 

VLAN lub równoważny 

14 

Access point TP-LINK TL-WR940N lub równoważny 14 

Switch zarządzalny D-Link DGS-1100-05/E 5x1000 Mbp lub 

równoważny 

14 

Karta sieciowa 1Gb do komputerów w obudowie SFF  18 

Karta sieciowa PCI-E do komputerów w obudowie Tower 

ATX  

10 

Drukarka BROTHER DCP-L2552DN DUPLEX NETWORK 

lub równoważna 

1 

Komputer Dell Vostro 3470 SFF i3-9100/8GB/256/Win10P 

lub równoważny 

12 

Komputer Dell Vostro 3470 SFF i5-

9400/8GB/240+1TB/Win10P lub równoważny 

1 

Projektor multimedialny: Rodzaj matrycy   3LCD 

Rozdzielczość bazowa   WXGA (1280 x 800), Kontrast   

15000 :1,  Jasność   3300 ANSI lumen, Siła lampy   

210 W 

2 

 

 


