
                                                                                                                               Załącznik nr 5 

                 do zapytania ofertowego

         

 

 

Umowa ( wzór) 

 

 
zawartej w dniu w Gdańsku pomiędzy: 

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27; 80-810 Gdańsk; NIP 583-31-63-786  

reprezentowanym przez  

Małgorzatę Kłos  -  dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku; al. Gen. J. Hallera 14; 

 80-401 Gdańsk  -   zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym 

 

a  

 

firmą  

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  

 
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843.) została zawarta umowa o treści:  
 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego sprzętu komputerowego a w 

tym komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów, skanerów i oprogramowania biurowego w asortymentach 

i ilościach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 12 listopada 2019 r. znak postępowania 

 ZO-1/PBWG/2019, zwanego w dalszej części umowy „sprzętem” lub „przedmiotem umowy”, na warunkach 

określonych w dokumentacji postępowania, w tym Zapytaniu ofertowym, i zgodnie ze złożoną ofertą 

Wykonawcy stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe sprzętu są zgodne ze złożoną ofertą, a 

dostarczony sprzęt stanowi jego wyłączną własność, jest fabrycznie nowy, nieużywany i pochodzi z bieżącej 

produkcji (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.), posiada stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do 

sprzedaży i użytkowania na terenie RP. 

 3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz 

roszczeń osób trzecich. 

 

      § 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 10 dni od daty podpisania    

     niniejszej umowy. 

 2. Za termin dostawy przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu  

    odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca dostarczy sprzęt na własny koszt, własnym staraniem i na własne ryzyko pod następujące adresy: 

    1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk  

 - 4 szt. komputery stacjonarne, 4 szt. monitory 27",  2 monitory 24", oprogramowanie biurowe 25 szt. 

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Chojnicach; ul. Wysoka 3; 89-600 Chojnice  

- 2  szt. komputerów stacjonarnych, 1 szt. laptop; 

3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Gdyni; ul. Pomorska 39/41; 81-314 Gdynia 

- 2  szt. komputerów stacjonarnych, 1 szt. laptop, 1 szt. skaner  

4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Kościerzynie; ul. Rynek 21;  83-400 Kościerzyna 

- 2  szt. komputerów stacjonarnych, 

5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Kwidzynie; ul. 11 Listopada 13;  

    82-500 Kwidzyn - 2  szt. komputerów stacjonarnych, 1 szt. skaner 

6. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Malborku; ul. Plac Słowiański 5; 82-200    

    Malbork  - 2  szt. komputerów stacjonarnych, 1 szt. laptop, 1 szt. skaner 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/41842/D2019000184301.pdf?bustCache=83110169


7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Mickiewicza 10     

    82-100 Nowy Dwór Gdański - 1 szt. komputer stacjonarny, 1szt. laptop, 1 szt. skaner 

8. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Pruszczu Gdańskim;  

    ul. Obrońców Pokoju 6; 83-000 Pruszcz Gdański - 2 szt. komputerów stacjonarnych, 1 szt. laptop,  

   1 szt. skaner 

 9. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Pucku; ul. Sambora 16; 84-100 Puck  

    - 2  szt. komputer stacjonarny, 1 szt. skaner, 

10. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Starogardzie Gdańskim; ul. Zblewska 18;  

    83-220 Starogard Gdański - 4  szt. komputerów stacjonarnych, 1 szt. laptop, 1 szt. skaner 

11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, filia w Wejherowie; ul. Rzeźnicka 9;  

      84-200 Wejherowo - 2  szt. komputerów stacjonarnych, 1 szt. skaner 

Wykonawca zobowiązany jest również dokonać rozładunku dostarczonego sprzętu i jego wniesienia do miejsca 

wskazanego przez pracownika Zamawiającego. 

 

 

            § 3  

 

1. W dniu dostarczenia sprzętu, w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi jego sprawdzenie 

pod względem kompletności i zgodności z ofertą Wykonawcy i umową, a następnie odbiór przedmiotu umowy 

potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez strony bez zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy.  

2. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o której mowa w ust. 1 jakichkolwiek braków lub 

niewłaściwości dostarczonego sprzętu, odbiór przedmiotu umowy nastąpi dopiero po ich usunięciu przez 

Wykonawcę. Wykonawca usunie braki lub niewłaściwości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokoły odbioru, stanowią podstawę wystawienia przez 

Wykonawcę faktury. 

                                                                                     

                                                                                         § 4  

1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w wysokości....... zł brutto (słownie: ......), w 

tym podatek VAT w wysokości....... zł, (słownie: ....... złotych)  przelewem na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze, w terminie 7 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Faktura 

powinna być wystawiona następująco: 

Nabywca: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27; 80-810 Gdańsk; NIP 583-31-63-786  

Odbiorca: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk 

2. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowanie mechanizmu podzielonej 

płatności, tzw. split payment. 

3. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 

realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT.  

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie 

podzielonej płatności.  

5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą 

wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  

- Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

6. Zamawiający oświadcza, że płatność zostanie dokonana jedynie na rachunek bankowy znajdujący się na tzw. 

białej liście podatników VAT. W przypadku jego braku, płatność zostanie wstrzymana do czasu pojawienia się 

rachunku Wykonawcy na tej liście.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należnych Zamawiającemu 

z tytułu niniejszej umowy kar umownych lub odszkodowania.  

 

       § 5  

 

1. Wykonawca wraz z dostarczonym sprzętem wystawi Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, udzielające 

gwarancji na dostarczone sprzęty na okresy wskazane w Formularzu cenowym liczone od dnia podpisania bez 

zastrzeżeń przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3. 

 2. Jeżeli w ciągu okresu gwarancyjnego ujawnią się wady fizyczne, Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 

dwóch tygodni dostarczyć sprzęt wolny od wad na swój koszt. 



 3. Serwis gwarancyjny zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej w terminie do 48 godzin od momentu 

zgłoszenia oraz zobowiązany jest usunąć wadę do 14 dni od momentu reakcji na zgłoszenie serwisowe. 

Zgłoszenie awarii może być dokonane telefonicznie, poprzez email lub za pomocą faksu.  

4. W szczególnych przypadkach termin naprawy może ulec przedłużeniu o kolejne 14 dni.  

 

      § 6 

 

Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu umowy na 

zasadach i w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). 

 

 

 

 

      § 7 

 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą w 

formie kar umownych z następujących tytułów i w następujących wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości umowy za każdy dzień 

opóźnienia,  

b) za niewykonanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wartości umowy, 

 c) za opóźnienie w wymianie wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad w wysokości 2% wartości 

umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2) Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający może odstąpić 

od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu dostawy.  

 

      § 8 

 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 

 

      § 9 

 

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

      § 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 

2017 r. poz. 459 z późn. zm.).  

 

      § 11 

 

 

 Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

                                                                                    § 12 

 

 Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

      Zamawiający:                Wykonawca: 


