
Znak sprawy: ZP-261-7/21 

UMOWA Nr ZP-262-7/21 

Załącznik nr 2 
(do Zaproszenia do złożenia oferty) 

„Zakup urządzeń i akcesoriów komputerowych 
dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim". 

(wzór) 

zawarta w dniu 2021 r. w Siedlcach pomiędzy 

Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce 

posiadającym NIP 821-20-75-194, REGON: 000571501 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach - .......... .......... ............ .......... . .............. „.„.„„ 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM", 

a 

posiadającym NIP: ......... „ ... „. „. „ .. . . „ „ .. „. REGON: „ ...... „. „ .... „. „. „ .... „. „. „ .. „ „. „. „ 

reprezentowanym przez: . „ „ ...... „ „ ..... „ „ ..... „ .. - . „ „ „ •... „ ... „ ..... „ .. „ ....... . . „ ..... „ „ ..... . 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ" 

zwanych w dalszej części umowy „STRONAMI" 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
(ZP-261-7/21) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 OOO zł netto, o której 
mowa w art. 2 ust.1pkt.1 ustawy z dnia 11września2019 r. -Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy urządzeń i akcesoriów 
komputerowych dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie 
Podlaskim, zwanych dalej „Przedmiotem Umowy". 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy, określony został w załączniku nr 1. Wykonawca 
zobowiązuje się, że dostarczony Przedmiot Umowy będzie spełniał wszystkie wymagania 
wskazane w tym załączniku. 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy w ilościach i do miejsca 
dostawy określonego w Formularzu Ofertowym w terminie 7 dni od daty zawarcia 
umowy. Potwierdzeniem dostarczenia Przedmiotu Umowy będzie podpisany przez 
osoby upoważnione przez obie strony umowy, Protokół odbioru. 
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym przypadkową utratę 
lub uszkodzenie Przedmiotu Umowy do czasu jego wydania Zamawiającemu. 

3. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy własnym transportem i na własny koszt do: 

a) budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 (08-100 Siedlce), 

b) budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3 (08-300 
Sokołów Podlaski) 

4. Dostawa zostanie zrealizowana w dniach pracy sądu, w godzinach od 8:00 do 15:00. 

5. Dostawa zostanie zrealizowana jednorazowo. 

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostarczenia Przedmiotu Umowy podając 
proponowaną datę dostawy, poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty 
elektronicznej na dane kontaktowe wskazane w § 6 ust. 1 umowy. 

§3 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą jakość dostarczonego Przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku dostarczenia Przedmiotu Umowy nie spełniających wymogów określonych 
w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca ma obowiązek wymienić lub uzupełnić 
Przedmiot Umowy na zgodny z wymaganiami Zamawiającego, w terminie określonym w 
§ 5 ust. 1 umowy. 

§4 

1. Wartość niniejszej umowy ustala się na kwotę: 

• Cena ryczałtowa brutto: ........................................................... „ .••• •••••••...••••.•...•••••••••. zł 

(słownie: ...................................................................................................... ) 

zgodnie z Formularzem ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Cena brutto określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca 
w związku z realizacją Przedmiotu Umowy w szczególności nabycie towaru, jego 
transport oraz inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. 

3. Ceny jednostkowe Przedmiotu Umowy określone w Formularzu Ofert01uym Wykonawcy 
są ostateczne. 

4. Po zrealizowaniu dostawy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 
21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury. Do faktury zostanie dołączony 
Protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

5. Faktury należy wystawiać na: Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce, 
NIP: 821-20-75-194, z podziałem na Sąd Okręgowy w Siedlcach i Sąd Rejonowy 
w Sokołowie Podlaskim. 

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

7. Faktura V AT płatna będą przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 
w banku: ........ „ „ ................ , nr: ....................... „ ... „ ........ , wymieniony w fakturze 
lub na inny rachunek Wykonawcy wymieniony w fakturze, umieszczony w wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru V AT. 

Wzór umawy - „Zakup urządzeń i akcesoriów komputerawych dla Sądu Okręgawego w Siedlcach i Sądu Rejonawego 
w Sokoławie Podlaskim" Strona 2 



8. Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć 
za czas opóźnienia odsetki ustawowe za opóźnienie, liczone od kwoty, której wypłata 
nastąpiła z opóźnieniem. 

§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru zawierającego wady lub braki 
ilościowe stwierdzone przy odbiorze na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych 
liczonych od dnia zgłoszenia tego faktu Wykonawcy e-mailem na dane kontaktowe 
wskazane w § 6 ust. 2 umowy. 

2. Z tytułu wymiany towarów wadliwych na wolne od wad oraz ich dostawy, Zamawiający 
nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o niemożliwości 
wykonania świadczenia częściowego. 

§6 

1. Osobą wskazaną do kontaktów w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego 
oraz upoważnioną do podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w§ 2 ust. 1 umowy 
będzie: 

a) ze strony Sądu Okręgowego w Siedlcach: ..... .................. , tel: ............................. , 
e-mail: ..... ....................................................... ... . ............................. „ ........... . 

b) ze strony Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim: ............... , tel: ............... , 
e-mail: ......................................................................................... „ .............. . 

2. Osobą wskazaną do kontaktów w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy oraz 
upoważnioną do podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy 
będzie: ....................... , tel: ............................. , e-mail: ................................................ . 

3. O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 druga Strona zostanie 
poinformowana e-mailem (skan) lub pisemnie. Zmiana dokonana w trybie, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy. 

4. Ustala się, że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie choćby części umowy jest 
równoznaczne z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy. 

§7 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczony Przedmiot Umowy, zgodnie 
z załącznikiem m 1 do umowy. 

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez osoby do tego upoważnione 
Protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

3. Gwarancja obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki, 
wady i uszkodzenia Przedmiotu Umowy powstałe w czasie poprawnego, zgodnego 
z instrukcją użytkowania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług gwarancyjnych, w szczególności do: 

1) napraw usterek, wad i uszkodzeń urządzeń i spowodowanych wadami technicznymi, 
technologicznymi i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, 
nieużywanych części i podzespołów, 
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2) wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, w wypadku gdy nie da się go naprawić 
lub naprawa jest nieopłacalna, lub też naprawa była nieskuteczna po trzykrotnym 
zgłoszeniu tej samej awarii w okresie gwarancji, 

3) testowania poprawności pracy urządzeń po wykonaniu naprawy, 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług gwarancyjnych według poniższych 
zasad: 

1) usługi gwarancyjne wskazane w ust. 4 pkt. 1 będą świadczone w miejscu użytkowania 
urządzeń; jeśli jednak naprawa urządzeń w tym miejscu okaże się niemożliwa, 

naprawa może zostać wykonana w innym miejscu, 

2) usługi gwarancyjne będą świadczone w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00, 

3) zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach od 8:00 
do 15:00, 

4) zgłoszenia będą dokonywane przez Zamawiającego telefonicznie pod numerem 
„ ...... „ ..... „„ ...... lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: „ ............... „ ........•............ „ .. . 

5) czas w jakim powinna zostać wykonana naprawa lub wymiana Przedmiotu Umowy 
wynosi 14 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia awarii, 

7) w zakres usług gwarancyjnych wchodzi również dojazd i praca osób wykonujących 
czynności gwarancyjne w imieniu Wykonawcy oraz pozostałe koszty niezbędne do 
świadczenia usług gwarancyjnych, w tym koszty dostawy i odbioru wymienionych 
urządzeń i akcesoriów. 

6. W razie niedokonania naprawy urządzeń w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia awarii 
urządzenia: 

1) Zamawiający może dokonać naprawy we własnym zakresie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy lub zlecić naprawę osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi za wady urządzenia. 
W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, osoba uprawniona ze strony 
Zamawiającego zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy 
o tym fakcie w formie pisemnej. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie 
wykonanych prac (napraw, zmian, itp.). W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu w terminie przez niego wskazanym, nie 
krótszym jednak niż 14 dni, kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez 
Zamawiającego kosztu wykonania tych prac. 

2) okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy, a w przypadku gdy naprawa 
potrwa dłużej niż 14 dni lub gdy urządzenie po raz trzeci ulegnie awarii podlegającej 
naprawie gwarancyjnej Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana urządzenia na 
nowe, o takich samych lub lepszych funkcjonalnościach oraz takich samych lub 
lepszych parametrach. 

7.Wszelkie koszty transportowe związane z realizacją obowiązków wynikających 

z gwarancji i rękojmi za wady pokrywa Wykonawca. 

§8 

1. Każda ze Stron może od umowy odstąpić z powodu rażącego niedotrzymywania przez 
drugą Stronę istotnych warunków umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania 
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informacji o zaistnieniu tych okoliczności, oraz w przypadkach przewidzianych 
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części 

w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia zaistnienia w/w okoliczności. 
W opisanej sytuacji Zamawiający może od umowy odstąpić lub zmniejszyć jej zakres. 

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca rażąco naruszył postanowienia niniejszej umowy, w szczególności gdy 
opóźnienie w realizacji zamówienia albo w uzupełnieniu braków ilościowych 

przekracza 10 dni roboczych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie powstało 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2) Wykonawca, bez zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności wynikającej 
z niniejszej umowy. 

3) W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy niezgodnego 
z Formularzem Ofertowym i odmowy wymiany na zgodny z zamówionym. Odstąpienie 
Zamawiającego od umowy na tej podstawie możliwe będzie w terminie 14 dni 
liczonych od dnia otrzymania przez Zamawiającego informacji o odmowie wymiany 
towaru na zgodny z zamówieniem. 

przypadku opisanym w ust. 1 - 3, Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie 
wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy. 

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, w części w toku realizacji umowy, 
wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez 
Zamawiającego w oświadczeniu, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na 
podstawie umowy, w zakresie już wykonanego przedmiotu umowy. 

5. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie wymaga zachowania formy pisemnej. 

§9 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu 
wykonawcy. 

2. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osoby 
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku nie zastosowania się 

Wykonawcy do określonego w zdaniu poprzedzającym wymagania, Zamawiający może 
odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć mu karę 
umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także 

po jej rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną 
mu udostępnione lub przekazane, w związku z wykonaniem niniejszej umowy, także 
nie udostępniania ich w jakichkolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, oraz wykorzystania ich tylko do celów określonych w umowie o ile 
informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika 
z obowiązujących przepisów, lub orzeczeń sądowych. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego 
lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 

§10 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nie wykonanie lub 
nienależyte wykonywanie umowy w granicach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania własne oraz osób, 
którym powierzył wykonanie umowy lub za pomocą, których wykonuje Przedmiot 
Umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) karę umowną za opóźnienie w dostarczeniu Przedmiotu Umowy w terminie 
określonym w§ 2 ust. 1 w wysokości: 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień 
opóźnienia, 

b) karę umowną za opóźnienie w uzupełnieniu, naprawie lub wymianie Przedmiotu 
Umowy w terminach określonych w niniejszej umowie, także w okresie gwarancji 
i rękojmi, w wysokości 2% wartości brutto Przedmiotu Umowy podlegającego 
uzupełnieniu, naprawie lub wymianie za każdy dzień opóźnienia. Wartość brutto 
Przedmiotu Umowy, od którego naliczane będą kary umowne, będzie liczona zgodnie 
z cenami jednostkowymi określonymi w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, 

c) karę umowną za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 3 
niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), 

d) karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez 
którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Przewidziane w tej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 
ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na 
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% wartości brutto umowy określonej w § 4 
ust. 1. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie szkody poruesmne przez 
Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub 
nieterminowego wykonania umowy. 

8. Naprawienie szkód, o których mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty 
Zamawiającego lub osób trzecich. 

9. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości 
dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§11 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). 

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jakie mogą wyniknąć na tle 
realizacji niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi Formularz ofertowy Wykonawcy - załącznik 
nrl. 

(Zamawiający) 

Dokonano kontroli wstępnej 
Niniejsza umaw7 ma bezpieczenie 
finansowe. 

GOWf 

......................... ···············tlii ···„·· 
(GłóWńy K'sib~ 

Specjalista ds. Zam. Publicznych 

sądu okrl)~o Tl~dtr~ 
Anna Wnu~dwsk~ 

(Wykonawca) 

(Zamawi jący) 

Wzór umowy - „Zakup urzqdzeń i akcesoriów komputerawych dla Sądu Okręgawego w Siedlcach i Sądu Rejonawego 
w Sokoławźe Podlaskim" Strona 7 


