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UMOWA nr PO VII WB 262.2.2020 - projekt                  
 
Zawarta dnia …………… 2020 roku. pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Bielsku-Białej z siedzibą 
przy ul. Legionów 79     NIP 547-15-17-745 
zwaną w dalszej części Zamawiającym reprezentowanym przez 
Pana Mariusza Lamparta  - Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej  
a   
…………………………….. z siedzibą……………………………… NIP………………………… 
zwanym w dalszej części Wykonawcą reprezentowanym przez  
………………. …….  - ………………………………. 
 
w wyniku postępowania Nr PO VII WB 262.2.2020 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
niepodlegającym ustawie z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), zawarto umowę o treści następującej:  

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 
1.  Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa wraz z wniesieniem sprzętu informatycznego, 

wymienionego w formularzu cenowym Wykonawcy z dnia ……………….2020 roku – 
załącznik Nr 1, do niniejszej umowy, na wskazane miejsce w  Prokuraturze Okręgowej w 
Bielsku-Białej. 

2.  Zamówienie będzie zrealizowane przez Wykonawcę własnym transportem, w terminie 
określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz wcześniej uzgodnionym z pracownikiem 
Zamawiającego. 

§ 2 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
1.  Wykonawca dostarczy oraz wniesie dostarczony sprzęt na własny koszt, ryzyko i we własnym 

zakresie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego w uprzednio umówionym 
terminie. 

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu sprzętu 
informatycznego do miejsca przeznaczenia 

3.  W przypadku stwierdzenia braku w dostawie, bądź stwierdzenia podczas odbioru wadliwości 
poszczególnych egzemplarzy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia 
dostawy o brakujący sprzęt lub wymiany wadliwego na wolny od wad, w terminie nie 
przekraczającym 5 dni roboczych.  

4. W przypadku stwierdzenia, podczas odbioru, wadliwości poszczególnego sprzętu 
informatycznego będzie on uznany za nie dostarczony.   

 
§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Zamawiający zobowiązuje się do:  
1.  Odbioru sprzętu informatycznego w umówionym terminie, o ile będą one spełniać wymogi 

określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 oraz zostaną dostarczone 
w przewidzianej umową ilości i nie będą obciążone wadami. 

2.    Zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia umownego za zrealizowany przedmiot umowy. 
 
§ 4 

WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI 
1.  Wartość za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 ustala się w wysokości 

kwoty łącznej brutto …………. złotych (słownie: ……………….). 
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2.  Zapłata należności za wykonany przedmiot umowy nastąpi, po odbiorze całości zamówionego 
sprzętu informatycznego na podstawie  wystawionej faktury VAT, przelewem na konto 
Wykonawcy podane w fakturze w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego. 

3.  Zapłatę należności uważa się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4.  Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie, nie 
przewidziane w umowie, ani roszczenia o zwrot kosztów poniesionych w związku z 
wykonaniem umowy.  

5.  Ceny poszczególnego asortymentu informatycznego muszą być zgodne z ofertą złożoną przez 
Wykonawcę.  

§ 5 
GWARANCJE I SERWIS GWARANCYJNY 

 
1.  Dostarczony sprzęt informatyczny objęty jest gwarancją producenta, zgodnie z dokumentacją 

danego urządzenia. 
2.  Termin gwarancji biegnie od daty zaakceptowania prawidłowości dostawy sprzętu 

informatycznego  tj. przyjęcia otrzymanej faktury VAT do zapłaty.  
3.   Strony umowy ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  
4.   Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować Zamawiającego o zmianie siedziby w 

czasie trwania okresu gwarancyjnego.  
 

§ 6 
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

 
1.  W razie zwłoki w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki w dostawie. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia zapłaty 
wynagrodzenia. 

3.   Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego za poniesioną szkodę ponad 
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.  

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2.  Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporu wynikającego z realizacji 

niniejszej umowy właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

3.  Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron umowy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY :      WYKONAWCA : 
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 Załącznik Nr 2 do umowy PO VII WB  262.2.2020 

PROTOKÓŁ ODBIORU asortymentu informatycznego 

z dnia …… …………….2020 roku 

Zadanie  : „Sprzedaż i dostawę wraz z wniesieniem  sprzętu informatycznego do siedziby Prokuratury 
Okręgowej w Bielsku – Białej przy ulicy Legionów 79” – zgodnie z umową Nr PO VII WB  
262.2.2020 z dnia ……. ………………….. roku 
 
Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79 

 
Wykonawca: ………………………………………………… 
 
Miejsce dostawy : Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 79 
1. Termin dostawy:  ……………………………………………………………..             

2. Zakres dostawy :  

 
 Adapter dla dysku M2 USB3.1 Gen2 Type-C to M.2 SSD NVMe Enclosure – szt. 2 

(dostarczono  TAK / NIE) 
 

 Adapter do sata unitek Unitek – szt. 2  (dostarczono  TAK / NIE) 
 

 Dyski do laptopów 2x512GBm2 – Samsung 500GB M.2 PCIe NVMe 970 EVO Plus – szt. 2 
 
(dostarczono  TAK / NIE) 
 

 Dyski do laptopów 2xSamsung 1TB 2,5” SATA SSD 860 EVO – szt. 2 (dostarczono  TAK / 
NIE) 

 

 Delock Kabel SATA zasilający (M) 2xSATA(F) 15cm (60105) – szt. 20  (dostarczono  TAK / 
NIE) 

 

 Stacja dokująca HARD Drive Docking Station USB 3.0 to SATA Offline Clone Model: Y-
3026 – szt. 2  (dostarczono  TAK / NIE) 
 

 Pendrive 32 GB SANDISK Cruzer Ultra USB 32 GB czarny – szt. 20  (dostarczono  TAK / 
NIE) 

 

 Dyski SSD dla komputerów Crucial BX500 240 GB – szt. 25 (dostarczono  TAK / NIE) 
 
 

 Dysk SSD Crucial BX500 240 GB – szt. 21 (dostarczono  TAK / NIE) 
 
 

 Bateria do UPS APC X 3000 – szt. 1 (dostarczono  TAK / NIE) 
 
  
3. Uwagi :  .................................................................................................................................... 



 4

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Zamawiający (osoba odbierająca) :  ……………………………       ………………..  
            ( Imię i Nazwisko )   (podpis) 

 
Wykonawca :                ………………………… ………………… 
      ( Imię i Nazwisko  )   (podpis) 
 
 

                                   


