
 

 

Istotne postanowienia umowne    - załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 
UMOWA Nr …………………… 

 
zawarta w dniu …………………… r. w Kroczycach pomiędzy: 
 
Gminą Kroczyce, z siedzibą w Kroczycach, przy ul. Batalionów Chłopskich 29, REGON 
151398729, NIP 649-22-89-505, reprezentowaną przez: 
 
- Wójt Gminy Kroczyce – Stefan Pantak 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
……………………………… z siedzibą pod adresem: …………………., NIP…………., REGON 
…………., 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
o treści następującej: 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego 
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 z późń. zm.).  

2.  Przedmiotem umowy jest dostawa laptopa, drukarek i urządzeń 
wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kroczycach. 

3. Wszystkie dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz 
posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. 

 

§2 
Termin realizacji 

Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 20 listopada 2019 r. 
 

§3 
Odbiór przedmiotu umowy 

1. Dostawa przedmiotu umowy może odbywać się w partiach. Po kompletnym 
dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiający sporządzi protokół odbioru, na 
podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę z tytułu realizacji niniejszej 
umowy.  

2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże karty gwarancyjne, 
atesty/certyfikaty/deklaracje zgodności, instrukcje obsługi w języku polskim (jeżeli 
wymaga tego dany asortyment), itp. 
 

§4 
Obowiązki Stron 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie określonym w §2. 
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na sprzęt, będący przedmiotem zamówienia 

na okres …….. miesięcy1 

                                                 
1
 .Zgodnie z ofertą Wykonawcy; jednak nie mniej niż 24 miesiące 



 

 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić środki finansowe na pokrycie 
wynagrodzenia  Wykonawcy oraz dokonać terminowej zapłaty wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy.  

§ 5 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w łącznej wysokości 

…………….. zł brutto (słownie: ………………………..) w tym podatek VAT w wysokości 
………….. 

2. Strony ustalają jednorazową płatność za wykonanie przedmiotu umowy, która 
nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty 
związane  z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru dostawy.  
5. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana z konta 

Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty 
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.  

6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie w formie przelewu 
bankowego na rachunek do prowadzonej działalności gospodarczej nr 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Do niniejszego rachunku prowadzony jest rachunek VAT, zgodnie z art. 62 a ust. 1 
ustawy Prawo Bankowe. Wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem do 
prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy. 

8. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi poprzez mechanizm podzielonej 
płatności. 

§ 6 
Kary umowne 

 
1. Strony zastrzegają kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:  

a) karę umowną za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie 
określonym w §2 ust. 1w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia 
umownego brutto,  

b) karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto 
w przypadku odstąpienia od Umowy na skutek wystąpienia okoliczności 
leżących po stronie Wykonawcy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  
a) odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie należności wynikających 

z wystawionej faktury,  
b) karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia umownego, w 

przypadku odstąpienia od Umowy na skutek wystąpienia okoliczności 
niezależnych od Wykonawcy.  

4. Zamawiający ma prawo potrącić kary, o których mowa w ust. 1 punkt a) 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Jeżeli szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę 
w niniejszym paragrafie, bądź jeżeli kara umowna nie pokrywa faktycznej 



 

 

szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych według Kodeksu Cywilnego.  

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej. 
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
3. Strony poddają spory wynikłe z tytułu niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, 2 egz. dla 

Zamawiającego, 1- egz. dla Wykonawcy. 
 

Wykonawca:         Zamawiający: 
 
 
 
 
……………………………………….     ……………………………… 


