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Załącznik nr 3 do Zaproszenia  

Nr postępowania: A.261-35/2021 

 

U M O W A  Nr …../2021 

(WZÓR) 
  

zawarta w dniu ………………. 2021 roku w Węgrowie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20, 07-100 

Węgrów, NIP: 824-10-20-037  

reprezentowanym przez Pana Tomasza Salacha – Dyrektora Sądu Rejonowego  

w Węgrowie   

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………  

reprezentowanym/ą przez …………………………………………………………………..  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

 

Umowę niniejszą strony zawierają w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 

130.000 złotych prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień publicznych w Sądzie Rejonowym w Węgrowie oznaczonego numerem 

A.261-35/2021 oraz wyboru oferty Wykonawcy:  

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na dostawę 

tonerów, akcesoriów komputerowych oraz ładowarek do telefonu na potrzeby Sądu 

Rejonowego w Węgrowie. 

2. Wykaz zamawianego towaru zawiera Wykaz tonerów, akcesoriów komputerowych oraz 

ładowarek do telefonu stanowiący Załącznik nr 1 do umowy. 

3. Dostarczony asortyment winien być oryginalny, niefabrykowany, produkowany przez 

producentów urządzeń oraz oznaczony kodami (symbolami produktu) wskazanymi  

w Załączniku nr 1 do umowy – Wykazie tonerów, akcesoriów komputerowych oraz 

ładowarek do telefonu 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia, o którym mowa  

w § 1 w dostawie jednorazowej, w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r.   

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Węgrowie ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na swój koszt. 

4. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym 

przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie 

w wysokości …………………...................... zł brutto (słownie: …………………...). 
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2. Kwota wymieniona w ust. 1 obejmuje wszelkie podatki i inne należności publicznoprawne 

oraz wszystkie inne koszty, w tym transport, jakie powstaną w związku z realizacją 

niniejszej umowy.  

3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji.  

4. Zapłata za realizację przedmiotu umowy nastąpi przelewem na numer konta podany na 

fakturze, w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego.   

5. Fakturę należy wystawić na: Sąd Rejonowy w Węgrowie ul. Przemysłowa 20, 07-100 

Węgrów, NIP: 824-10-20-037.  

6. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Przedmiot umowy po dostarczeniu do Zamawiającego będzie sprawdzony pod względem 

zarówno ilościowym (także niezgodność asortymentu), jak i jakościowym. Zamawiający 

może w terminie 3 dni od daty dostawy zgłosić Wykonawcy zaistnienie powyższych wad. 

2. W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa w ust. 1 na skutek sprawdzenia, 

Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do: 

a. uzupełnienia braków ilościowych – w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa 

w ust. 1, 

b. wymiany towarów zawierających wady jakościowe – w terminie 7 dni od dnia 

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Zgłoszenie wad towaru nastąpi w formie pisemnej. 

4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zakupu produktów tożsamych, co do rodzaju 

i ilości względem zgłoszonych wadliwych produktów, a Wykonawca zobowiązany będzie 

do zwrotu różnicy kosztów brutto zakupu tych produktów względem ceny wskazanej 

w ofercie Wykonawcy (stosownie do liczby zakupionych produktów) z zachowaniem 

prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. 

 

§ 5 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach niniejszej 

umowy są wolne od wad w rozumieniu § 4. 

2. Względem towaru dostarczonego i przyjętego przez Zamawiającego, Wykonawca udziela 

rękojmi i gwarancji na dostarczony towar na okres szczegółowo wskazany dla 

poszczególnych pozycji w ofercie (formularzu ofertowym), której bieg rozpoczyna się od 

daty dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego. Odpowiedzialność gwarancyjna 

obejmuje cały okres użytkowania dostarczonego w ramach umowy towaru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji 

za wady fizyczne i prawne towaru, a także za wady zmniejszające wartość techniczną 

i użytkową towarów ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także za ich usunięcie. 

Usunięcie wady polega każdorazowo na wymianie przedmiotu na przedmiot wolny od wad 

o parametrach zgodnych z opisem produktu. 

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w towarach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak 

i wszelkie inne wady fizyczne towarów, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub 

inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu 

terminu obowiązywania gwarancji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na własny koszt towaru zawierającego wady lub 

braki stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji na wolny od wad w terminie 7 dni 

liczonych od dnia zgłoszenia tego faktu Wykonawcy. 
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6. Z tytułu wymiany towarów wadliwych na wolne od wad oraz ich dostawy Zamawiający 

nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów.  

 

§ 6 

1. Każda ze stron może od umowy odstąpić z powodu rażącego niedotrzymywania przez 

drugą stronę istotnych warunków umowy w terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji 

o zaistnieniu okoliczności, o których mowa powyżej oraz w przypadkach przewidzianych 

w kodeksie cywilnym.  

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy lub zmniejszyć jej zakres w przypadku wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

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

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5 dni od dnia wystąpienia okoliczności, 

o których mowa w ust. 3. 

5. W przypadkach opisanych w ust. 3 Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie 

wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy.     

6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub części, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę asortymentu 

niezgodnego z asortymentem określonym w ofercie i odmowy wymiany na zgody 

z zamówionym. Odstąpienie Zamawiającego od umowy na tej podstawie możliwe będzie 

w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego informacji o odmowie wymiany 

towaru na zgody z zamówieniem.    

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia; 

2) opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego  

w § 3 za każdy dzień opóźnienia, 

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

3. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu 

żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  

5. Zastrzeżona wysokość kar umownych nie może przekroczyć przekraczać 20% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3. 

 

§ 8 

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby 

trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu 

wykonawcy.  

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1 i 2 

Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy lub naliczyć karę umowną  

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy. 
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§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej 

umowy należy do sądu powszechnego właściwego według miejsca siedziby 

Zamawiającego. 

3. Integralną częścią umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Wykaz tonerów i akcesoriów komputerowych; 

2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

 
 WYKONAWCA:                                                              ZAMAWIAJĄCY: 
                

 

 

 

 

 

Zatwierdzam wzór umowy: 

Kierownik Zamawiającego 
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