
 

UMOWA 

zawarta w Szczecinku w dniu …………. r. pomiędzy Miastem Szczecinek, plac Wolności 13, 

78-400 Szczecinek, NIP: 673-00-10-209 - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  

ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora MOPS – Martę Niewczas przy udziale Głównego Księgowego MOPS – 

Małgorzaty Kołomyckiej, 

a 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą” reprezentowaną przez ……………………  

o następującej treści: 

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) niniejsza umowa nie podlega przepisom ww. ustawy. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup od Dostawcy: 

1) monitor interaktywny z podstawą mobilną – 1 kpl., 

2) drukarka laserowa HP LaserJet Enterprise M608 dn – 2 szt., 

3) urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro MFP M428 dw – 1 szt.,  

których szczegółowe parametry zostały określone w specyfikacjach technicznych, 

stanowiących załączniki do niniejszej umowy, będących integralną jej częścią. 

2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia przedmiotu 

umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 20 grudnia 2019 r.. 

3. Dostawca w ramach niniejszej umowy oświadcza, że: 

1) jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu 

umowy; 

2) dostarczony sprzęt jest właściwej jakości, fabrycznie nowy i może być używany bez 

naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, stosownie do przepisów 

ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych; 

3) oferowany sprzęt posiada aktualne certyfikaty i normy, deklarację zgodności CE oraz 

Energy Star. 

 

§ 2 

1. Dostawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: 

1) dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia sprzętu; 

2) przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji 

dostarczonego sprzętu; 

3) przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji dostarczonych 

urządzeń. 

2. Dostawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wprowadzenie do obrotu 

oprogramowania zainstalowanego na zakupionym sprzęcie oraz za korzystanie przez 

Zamawiającego w ramach zwykłego użytkowania ze wszelkiego oprogramowania, 

dostarczonego wraz z zakupionym sprzętem. 

3. Dostawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy protokołami odbioru technicznego 

zainstalowanego sprzętu oraz wyda dokument potwierdzający parametry techniczne 

dostarczonego przedmiotu umowy.  

 

 

 

§ 3 



1. Strony ustalają cenę umowną za dostarczenie przedmiotu umowy na kwotę …………….. 

zł brutto (słownie: ……………………………………………. złotych 00/100). 

2. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z dostarczeniem 

przedmiotu umowy Zamawiającemu, instalacją, konfiguracją, montażem, przeszkoleniem 

w zakresie obsługi oraz kosztami transportu. 

3. Zapłata za dostawę sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 1 nastąpi po jego dostarczeniu 

i odbiorze przez Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury przez Dostawcę, przelewem na konto wskazane na fakturach. Termin 

wystawienia i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT - do dnia 23.12.2019 r.. 

4. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT rozumie się fakturę zawierającą następujące 

dane Zamawiającego: 

Nabywca – Miasto Szczecinek 

plac Wolności 13 

78-400 Szczecinek 

NIP: 673-00-10-209 

Odbiorca – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Wiejska 4 

78-400 Szczecinek. 

5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, która 

będzie wystawiona w jego imieniu jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. 

zm.) prowadzony jest rachunek VAT.       

6. Jeżeli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa 

w ust. 5 jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.) prowadzony jest 

rachunek VAT to Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym 

systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 3 nin. umowy. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Dostawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

a) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 400,00 zł (słownie: 

czterysta złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu 

dostawy, 

b) za odstąpienie od umowy przez Dostawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Dostawca, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 

złotych 00/100), niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia.  

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Dostawcy kary umownej za odstąpienie 

od umowy przez Zamawiającego lub Dostawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia 

 

§ 5 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy: 36 

miesięcy na monitor interaktywny oraz 24 miesiące na drukarki i urządzenie 

wielofunkcyjne. Bieg terminu gwarancji liczony będzie od dnia protokolarnego jego 

odbioru. Dokumenty gwarancyjne dostarczone zostaną wraz z towarem.  



2. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania 

przedmiotu umowy (uszkodzenia mechaniczne, elektryczne). 

3. Dostawca jest zobowiązany do stałego nadzoru nad poprawnym funkcjonowaniem 

dostarczonego przedmiotu umowy przez okres gwarancji. 

4. W przypadku wystąpienia awarii przedmiotu umowy Dostawca jest zobowiązany 

do reakcji w przeciągu 24-godzin od chwili zgłoszenia awarii oraz do jej usunięcia 

w siedzibie Zamawiającego lub Dostawcy na swój koszt w terminie 5 dni, licząc 

od momentu zgłoszenia usterki. 

5. W przypadku niewykonania napraw gwarancyjnych w terminie określonym w ust. 4, 

Dostawca zobowiązuje się na czas naprawy dostarczyć nieodpłatnie sprzęt zastępczy 

o porównywalnych parametrach. W przypadku nie wywiązania się z powyższego 

zobowiązania, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 75,00 zł 

(słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, a okres gwarancji 

ulega przedłużeniu o liczbę dni postoju sprzętu. 

6. Opóźnienia ponad 5 dni w wykonaniu naprawy gwarancyjnej upoważnia Zamawiającego 

do zastępczego zlecenia wykonania naprawy na koszt Dostawcy. 

7. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania trzeciej naprawy gwarancyjnej, 

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamiast wadliwego nowy sprzęt, o takim samym 

poziomie technicznym i jakości jak sprzęt dostarczony na podstawie niniejszej umowy. 

 

§ 6 

1. Każda ze stron umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych 

określonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO  

w takim zakresie w jakim są do tego zobowiązane zgodnie z tymi przepisami.   

2. Strony zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie 

zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, co dotyczy również umów 

cywilnoprawnych), których dane osobowe będą ujawniane drugiej stronie umowy jako 

administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją umowy, znanych Stronie 

przekazującej informacji wskazanych w art. 14 RODO. 

 

§ 7 

Dostawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego do zapewnienia nieodpłatnego 

doradztwa technicznego w zakresie objętym niniejszą umową. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 10 

Sprawy sporne wynikłe na tle niniejszej umowy, których nie będzie można 

rozstrzygnąć polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 11 

Integralną częścią umowy jest oferta cenowa Dostawcy  z dnia …………….. 

 

 

 



§ 12 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

DOSTAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY         


