
UMOWA  

zawarta w dniu …………………………… w Nakle nad Notecią pomiędzy: 

 
Powiatem Nakielskim reprezentowanym przez Starostę Nakielskiego  

z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle 

nad Notecią - mgr Przemysław Ulatowski, zwany dalej „Zamawiającym” 

NIP 558-15-69-039 

REGON 092512748 

a 

podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą: 

………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa zawarta została na skutek przeprowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego poza procedurami Ustawy  

z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych  

 
o następującej treści: 

§ 1 
 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy 

nie noszący znamion użytkowania sprzęt komputerowy, wolny od wad fizycznych  

i prawnych, niepodlegający żadnym naprawom od daty produkcji do daty dostawy 

do Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią w skład którego wchodzi: 

• …. szt. komputerów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, 

• …. szt. monitorów LCD  

o parametrach zgodnych z zestawieniem zawartym w ofercie, który stanowi 

integralną część umowy. 

 
§ 2 

 
Termin realizacji zamówienia ustala się do 20 grudnia 2022 roku. 

 

§ 3 
 

Zamawiający ustanawia Krzysztofa Nowak jako osobę do kontaktów roboczych  

z Wykonawcą. 

§ 4 
 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie we własnym zakresie. 

 



§ 5 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę: 

 

 
część 

określenie sprzętu 
komputerowego 

cena 
jednostkowa 

netto 
ilość 

wartość 
netto 

podatek 
VAT (zł) 

wartość 
brutto 

1.  KOMPUTER WRAZ Z 
OPROGRAMOWANIEM 
I AKCESORIAMI 
 

 9    

2.  MONITOR LCD 
 
 

 9    

 
SUMA:    

 

Słownie brutto: …………………………………………….. 

 
§ 6 

 
Zamawiający oświadcza, że nie udziela Wykonawcy żadnych zaliczek. 
 

§ 7 
 

1. Wynagrodzenie za dostarczony sprzęt płatne będzie, po podpisaniu protokołu 

odbioru, na podstawie poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę  

i potwierdzonej przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty złożenia faktury 

u Zamawiającego.  

2. Faktura będzie wystawiony na: 

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią 

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres  

3 lat licząc od daty odbioru sprzętu. 

2. W przypadku uszkodzenia/awarii zakupionego sprzętu koszty jego przekazania 

Wykonawcy celem naprawy lub wymiany, jak również jego zwrotu 

Zamawiającemu, poniesie Wykonawca. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje nienależycie dostawę przedmiotu 

zamówienia, 

b) Wykonawca nie wywiązuje się z terminu dostawy bez podania powodu. 

Przedłużenie terminu musi być uzasadnione przez Wykonawcę i 

zaakceptowane przez Zamawiające, 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 



a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru sprzętu, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia 

nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze 

zobowiązań umownych. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 

uzasadnienia. 

§ 9 
 

1. Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 

 
§ 10 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 
 

Sprawy sporne mogące wynikać z treści niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

  

§ 13 
 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

      Zamawiający:                                           Wykonawca:            


