
 1

 

UMOWA Nr ………….. 

/wzór/ 

 

Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 6311006640,  
w imieniu i na rzecz którego, na podstawie Pełnomocnictwa nr 2018/6967/C Prezydenta Miasta 

Gliwice z dnia 31.08.2018 r., działa: mgr Janusz Magiera - dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-

Informatycznych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 5 zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………,  
NIP …………………….. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1. …………………………………….. 
 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) oraz 

Regulaminu udzielenia zamówień w ZSTI w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

propozycji cenowej Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i stanowi 

integralną część umowy. 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Techniczno-

Informatycznych w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 5 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

którego załącznik nr 1- formularz cenowy opisu przedmiotu zamówienia, propozycja cenowa oraz 

zamówienie stanowią integralną część umowy. 

 

§ 2 

1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi do 10 dni od daty podpisania 

umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  sprzęt komputerowy, którego sprzedaż stanowi 

przedmiot niniejszej umowy na własny koszt i ryzyko, zapewnić dostawę, rozładunek  

i wniesienie dostarczanego sprzętu do budynku w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający sprawdzi dostarczony sprzęt i dokona odbioru podpisując wraz z Wykonawcą 

protokół odbioru przy czym protokół ten powinien zawierać, co najmniej: nazwę sprzętu  

(z wyszczególnionymi wszystkimi częściami składowymi), ilość. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej 

produkcji, odpowiada obowiązującym normom, posiada stosowne certyfikaty oraz spełnia 

wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.  

 

§ 3 

1. Za dostarczony sprzęt komputerowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić cenę brutto w wysokości  ……………... słownie: ……………................................ na którą 

składa  się kwota netto  w  wysokości ………….. zł powiększona  o  podatek  VAT w wysokości 

……………. zł,  zgodnie ze złożoną propozycją cenową  w dniu ……………… 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe, niezmienne, obejmuje wszelkie elementy 

wymagane do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, a także nie podlega waloryzacji. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie będą stanowiły podstawy 

do zmiany wynagrodzenia. 

4. W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana  

w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest  

do wystawienia faktury zgodnie z ceną brutto podaną w formularzu cenowym będącym 

załącznikiem do formularza ofertowego. Natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku od  
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towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 3 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu 

obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia 

niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 

5. Sprzęt dostarczony na mocy niniejszej umowy, wymieniony w załączniku nr 1 do propozycji 

cenowej (Formularz cenowy opisu przedmiotu zamówienia - ), znajdujący się na liście sprzętu 

komputerowego stacjonarnego będącego załącznikiem nr 8  do Ustawy z dnia 11 marca 2004r. 
o podatku od towarów i usług ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z póź.zm..;.); art. 83 ust. 1 pkt. 26a; 

poz. nr 1 - załącznika nr 8 w sprawie wykazu sprzętu komputerowego stacjonarnego, do 

którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, objęty jest 0% stawką 

podatku VAT. Zamawiający dostarcza wraz z zamówieniem dokument upoważniający  

do zakupu towaru z 0 % stawką podatku VAT. 
6. Zapłata wynagrodzenia za dostarczony sprzęt komputerowy nastąpi jednorazowo na podstawie 

protokołu odbioru i dostarczonej faktury  przelewem na konto Wykonawcy w banku 

………………… nr rachunku ………………………….w terminie 14 dni od daty dostarczenia 

faktury. 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym. 

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych 

(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, 

że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

10. Fakturę należy wystawić na: 

Gliwice- Miasto na Prawach Powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 6311006640 

Odbiorca faktury: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, 

ulica Chorzowska 5. 
11. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 6311006640. 

12. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ……………….. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającym z niniejszej umowy. 

14. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia  

o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej 

Wykonawcy: …………………………... Dokumenty przekazane na wskazany  

w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. 

15.Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego 

adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota 

księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej 

wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 

16. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej 

płatności. 

17. W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 16 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy w banku …………………….. nr konta, ……………………….  

w terminie i w sposób, o którym mowa w § 3 pkt. 6  zaś wartość podatku VAT zobowiązania 

wskazaną na fakturze na osobny rachunek Dostawcy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt komputerowy, o którym mowa w § 1 dobrej     

jakości oraz udziela ……. miesięcznej gwarancji dla zestawów komputerowych, ….. miesięcznej 

gwarancji dla laptopaod dnia dostarczenia i odbioru sprzętu. 

Warunki gwarancji przewidują: 

a) Ujawnione w okresie gwarancji wady elementów przedmiotu umowy będą bezpłatnie  

usuwane licząc od zgłoszenia usterki w terminie: nie przekraczającym 14 dni.  

Ewentualne przedłużenie czasu naprawy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 

b) Wady elementów przedmiotu umowy będą zgłaszane listownie, telefonicznie, faxem lub 
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      e-mailem pod numery telefonów i adresy podane przez Wykonawcę. 
c) Usługi serwisowe świadczone będą w siedzibie Zamawiającego lub sprzęt będzie zabierany  

      z siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

d)  Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej. 

 Przedłużenie okresu gwarancyjnego nie następuje w przypadku nieuzasadnionej reklamacji. 

e)  Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji przysługuje prawo do wymiany elementu na  

      wolny od wad w przypadku, gdy 3-krotna naprawa istotnej wady tego elementu nie  

      spowoduje jego poprawnej pracy. 

d) Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonego towaru przez Wykonawcę  

w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, jak również  

do niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy o dostrzeżonych wadach. 

e) W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy, o którym mowa w §1, 

jak również niezgodności dostawy z treścią oferty i zamówienia –Wykonawca zobowiązuje  

           się do niezwłocznego, najpóźniej w ciągu 3 dni, dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej   

           samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

2. Na urządzenia Wykonawca obowiązany jest posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub inne 

dokumenty potwierdzające, że wszystkie dostarczone produkty nie stanowią zagrożenia dla zdrowia 

człowieka i mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 

2016 r. o systemie zgodności (tj, DZ, U. z 2019 r.  poz. 544) i innymi przepisami szczegółowymi. 

§ 5 

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Strony ustalają 

w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) 20 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpił od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) 20 % wartości netto przedmiotu umowy, jeżeli dostarczony przedmiot umowy miał wady, 

c) 0.5 % wartości netto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia 

d) 0.5 % wartości netto przedmiotu umowy, jeżeli dostarczony przedmiot umowy miał wady,  

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu umowy wolnego od wad 

zamiast wadliwego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % ceny umownej, w razie 

odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Zamawiający, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 6 pkt. 1. 

4.  Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

zastrzeżone powyżej kary umowne, oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułów innych 

niż wymienione w §5 pkt 2 i §5 pkt 3. 

§ 6 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XI Kodeksu Cywilnego, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do odstąpienia od umowy: 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

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

2.  Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

 

§ 7 

Realizacja niniejszej umowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy. 

 

§ 8 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają:  
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…………………….. - reprezentującego Wykonawcę.  

…………………….. - reprezentującego Zamawiającego. 

§ 9 

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie postanowienia 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 (jeden) egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy 

Załączniki do umowy: 

Zamówienie. 

Dokument upoważniający Zamawiającego do zakupu towaru z 0% stawką podatku VAT. 

Propozycja cenowa  Dostawcy. 

Formularz cenowy opisu przedmiotu zamówienia –Załącznik nr 1 do umowy. 

 

 

        Z a m a w i a j ą c y:                                                                             W y k o n a w c a : 


