
Umowa Nr  
zawarta w dniu   2015 r. w Szydłowcu pomiędzy: 

 
Powiatem Szydłowieckim z siedzibą w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, reprezentowanym 
przez: 
1. Włodzimierza Górlickiego -Starostę 
2. Romana Woźniaka  -Wicestarostę 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Doroty Jakubczyk 
z siedzibą w Szydłowcu przy pl. M. Konopnickiej 7, zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
    z siedzibą w    , wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego Nr      reprezentowanym przez: 
1.              
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Niniejsza umowa została zawarta w związku z realizacją przez Zamawiającego zadania pn. 
„Dostawa serwera i oprogramowania oraz instalacja i wdrożenie systemu serwerowego 
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego 
w Szydłowcu”, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego. 
 

§1 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, instalacji i wdrożenia serwera 

z oprogramowaniem w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 
Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, ul. Kościuszki 170. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia i ofertą cenową stanowiącą załącznik do umowy, obowiązującymi 
przepisami oraz normami. 

 
§2 

1. Wydanie przedmiotu niniejszej umowy, określonego w przedmiocie zamówienia 
Zapytania Ofertowego, nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 
20.01.2016 r., w dniach i godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, tj. od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, na okoliczność czego strony 
sporządzą protokół odbioru. 

2. Transportu i wniesienia przedmiotu umowy określonego w przedmiocie zamówienia 
Zapytania Ofertowego do siedziby Zamawiającego Wykonawca dokona na własny koszt 
i ryzyko. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 
1) urządzenia, stanowiące przedmiot umowy są nowe, nieużywane i pochodzą 

z autoryzowanych kanałów sprzedaży producentów, 
2) korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego przedmiotu umowy nie będzie 

stanowić naruszenia jakichkolwiek praw autorskich (majątkowych i niemajątkowych) 
osób trzecich. 

 
§3 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zakupiony przedmiot zamówienia, określony 
w przedmiocie zamówienia Zapytania Ofertowego, cenę w kwocie brutto  zł. 
(słownie złotych:  ), wynikającą ze złożonej przez Wykonawcę oferty. 



2. Zamawiający dokona zapłaty ceny, o której mowa w ust. 1 na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę na: Powiat Szydłowiecki, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 
Szydłowiec, NIP: 7991963340. 

3. Zapłata ceny nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30 
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, o której mowa w ust. 2. 

4. Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 2 będzie podpisany ze strony 
Zamawiającego protokół odbioru, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy. 

 
§4 

1. Wykonawca oświadcza, że urządzenia stanowiące przedmiot niniejszej umowy objęte są 
gwarancją jakości producenta na odpowiednie okresy wskazane w przedmiocie 
zamówienia, o której mowa w §1 ust. 2 umowy. Termin gwarancji biegnie od dnia 
wydania urządzeń Zamawiającemu, potwierdzonego protokołem odbioru, o którym 
mowa w §2 ust. 1. 

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki i wady oraz 
uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania 
przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. 

4. W okresie gwarancji naprawy dokonane zostaną nie później niż następnego dnia 
roboczego następującego po dniu zgłoszenia awarii. Naprawy odbywać się będą 
w miejscu instalacji urządzeń w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 
do 15:00. 

5. Zgłoszenia awarii Zamawiający będzie dokonywał telefonicznie pod numer  
 . O każdorazowej zmianie numerów Wykonawca natychmiast poinformuje 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku awarii podzespołów przechowujących zapisane 
informacje (np. dyski twarde) zostaną dostarczone nowe, wolne od wad podzespoły, 
a podzespoły, które uległy uszkodzeniu pozostaną własnością Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku, gdy naprawa urządzeń wyposażonych 
w podzespoły przechowujące zapisane informacje (np. dyski twarde) będzie musiała się 
odbyć poza miejscem instalacji tych urządzeń, podzespoły przechowujące zapisane 
informacje zostaną wymontowane z urządzeń podlegających naprawie i pozostaną 
u Zamawiającego. 

8. Wszelkie koszty związane z realizacją serwisu gwarancyjnego, w szczególności koszty 
robocizny, podzespołów i urządzeń, dojazdu, delegacji, dostawy, wymiany itp. nie 
obciążają Zamawiającego. 

9. Gwarancja nie może zobowiązywać Zamawiającego do przechowywania kartonów lub 
innych opakowań sprzętu. 

10. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego w zakresie zmiany miejsca zainstalowania 
urządzeń, ich rozbudowy o dodatkowe podzespoły nabywane u innych sprzedawców. 

 
§5 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku opóźnienia 
Wykonawcy w wydaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa 
w §2 ust. 1 umowy dłuższego niż 7 dni, składając w tym celu Wykonawcy w terminie 
kolejnych 14 dni, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych 
w ust. 1: 



1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia 
brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, 

2) Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia związane 
z odstąpieniem od umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
1) 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy w stosunku 

do terminu, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, 
2) 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów napraw 

gwarancyjnych, o których mowa w §4 ust. 5 umowy. 
4. Kary mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§6 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§7 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§8 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
 
 

            
Zamawiający:      Wykonawca: 


