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Załącznik nr 6 – Projekt umowy 

Umowa 

Nr RI.272.21.2022.DA 

 

Zawarta w dniu ............................................... w Sztumie  pomiędzy: 

Nabywcą Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu,  

w imieniu, którego działają: 

1. LESZEK SARNOWSKI  – PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 

2. KAZIMIERZ SZEWCZUN  – CZŁONEK ZARZĄDU 

który swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, 

zwanym w treści umowy Zamawiającym 

a 

.......................................................................................................................................... 

w imieniu, którego działają: 

1. .......................................................................... 

2. .......................................................................... 

zwanym w treści umowy Wykonawcą 

 

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zawarto umowę o następującej treści: 

 

§1 
[PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dostawy pn.: „ZAKUP URZĄDZENIA 

WIELOFUNKCYJNEGO LASEROWEGO KOLOROWEGO W FORMACIE A3” 

2. Szczegółowy zakres dostawy określa:  

a) Opis przedmiotu zamówienia; 

b) SWZ. 

3. Dostarczony sprzęt musi spełniać co najmniej minimalne wymagania określone w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 roku, 

nieużywany i stanowi jego własność oraz że nie jest obciążony jakimikolwiek prawami na rzecz 

osób trzecich. Posiada również wymagane prawem polskim certyfikaty bezpieczeństwa oraz 

spełnia normy dotyczące ochrony środowiska. 
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§ 2 
[DOSTAWA SPRZĘTU] 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymieniony w §1 przedmiot umowy, na swój koszt i ryzyko 

w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 14:00, do siedziby Starostwa 

Powiatowego w Sztumie, znajdującego się przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, do wskazanych 

przez Zamawiającego pomieszczeń w terminie do …….. dni od daty zawarcia niniejszej umowy, 

zgodnie ze złożoną ofertą. Dostawa odbędzie się po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez 

Wykonawcę o gotowości do odbioru całości przedmiotu umowy. 

2. Przedmiot objęty umową musi zostać dostarczony Zamawiającemu w oryginalnym, firmowym 

opakowaniu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: instalacji, konfiguracji i uruchomienia urządzenia, wykonania 

próbnych skanów i wydruków oraz szkolenia wskazanych pracowników. 

4. Wykonawca zapewnia, że wszelkie instrukcje niezbędne do wykorzystania dostarczonego 

przedmiotu umowy przez użytkowników Zamawiającego, zamieszczane obok urządzenia lub w nich, 

powinny być w języku polskim. 

5. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto do dostarczenia: 

a) Instrukcji obsługi (w języku polskim) i dokumentacji technicznej (w języku polskim), 

b) Karty gwarancyjnej, 

c) Dokumentów określających zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie 

gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

6. Wykonawca na swój koszt zapewni osoby do wniesienia sprzętu oraz własny wózek transportowy.  

7. Dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony 

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron. 

8. Do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ze strony Zamawiającego upoważnieni są: 

………………………………………………………………………………… 

9. Do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ze strony Wykonawcy upoważnieni są: 

……………………………………………………………………………….. 

10. W przypadku niespełnienia wszystkich wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia cech i 

funkcjonalności, Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W takim wypadku 

Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami 

Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania 

przez Zamawiającego. 
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§ 3 
[GWARANCJA] 

1. Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy. 

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. W okresie gwarancji urządzenie objęte jest bezpłatnym serwisem zapewniającym: 

a) przeglądy serwisowe w cyklu zalecanym przez producenta urządzenia (w tym czyszczenie i 

regulacje, w celu zapewnienia najwyższej jakości wydruków), 

b) wymianę uszkodzonych części i mechanizmów, 

c) zdalną pomoc techniczną (telefon, e-mail), 

d) reakcję serwisanta nie później niż do końca następnego dnia roboczego, od momentu 

zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. 

4. Zgłoszenia usterek urządzenia będącego przedmiotem umowy będą dokonywane telefonicznie 

pod numer: ………………………. lub adres e-mail: ………………………………. Wyżej wymieniony numer 

będzie dostępny we wszystkie dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30. 

5. Naprawa urządzenia będzie następowała w siedzibie Zamawiającego, w miejscu użytkowania 

sprzętu. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego (miejscem 

użytkowania sprzętu), gwarant organizuje transport do miejsca naprawy oraz po naprawie do 

Zamawiającego oraz pokrywa jego koszty, w tym koszty ubezpieczenia, ponosi ryzyko uszkodzenia 

lub przypadkowej utraty urządzenia. Termin transportu do naprawy musi zostać uzgodniony z 

Zamawiającym. 

6. Każdorazowa naprawa gwarancyjna musi być uzgodniona z Zamawiającym w zakresie m.in. 

terminu, godziny, miejsca i osoby serwisującej oraz zakresu prac. Taka naprawa musi odbywać się 

wyłącznie w obecności pracownika Zamawiającego. Po wykonanej naprawie gwarancyjnej 

Wykonawca sporządzi protokół z wykonanych prac, który zostanie przekazany do zatwierdzenia i 

podpisania przez pracownika Zamawiającego. Podpisanie tego protokołu oznacza prawidłową 

naprawę gwarancyjną przedmiotu umowy i zamknięcie zgłoszenie gwarancyjnego. 

7. Wykonawca zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej, rozumianej jako przybycie serwisanta do 

siedziby Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż do końca następnego dnia roboczego, od 

momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego (w sposób i w godzinach określonych w ust. 4). 

Serwis gwarancyjny zobowiązany jest do usunięcia usterki w terminie 7 dni od momentu jej 

zgłoszenia.  

8. Trzykrotne uszkodzenie tego samego urządzenia w okresie gwarancji obliguje Gwaranta do 

wymiany urządzenia na urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniające te same 

parametry i zgodne funkcjonalnie z naprawianym urządzeniem. Wymiana taka musi nastąpić w 
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terminie 14 dni od chwili ostatniego zgłoszenia o uszkodzeniu, co nie uchybia obowiązkowi 

naprawy uszkodzonego urządzenia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. 

9. Gwarancja zostaje każdorazowo przedłużona o okres dokonywania każdej naprawy przedmiotu 

umowy. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, okres gwarancji biegnie od początku z chwilą 

odbioru wymienionego sprzętu. 

10. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków określonych w niniejszej Umowie, Wykonawca 

zapłaci kary umowne, o których mowa w §5. 

11. W okresie gwarancji Wykonawca powinien każdorazowo informować Zamawiającego o zmianie 

siedziby i numerów telefonów, o których mowa w ust. 4. 

12. Strony ustalają, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest rozszerzona w ten sposób, że w razie 

wystąpienia wad w urządzeniach oraz nieusunięcia ich przez Wykonawcę w ramach rękojmi lub 

gwaranta w ramach gwarancji w odpowiednim terminie, wyznaczonym w tym celu przez 

Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy. 

 

§ 4 
[WYNAGRODZENIE] 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, 

którego definicję określa art. 632 Kodeksu Cywilnego ustalone na podstawie wyceny określonej 

w ofercie Wykonawcy i jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:  

netto: ………..……………….PLN 

podatek VAT, w wysokości .................% 

brutto: ………..……………….PLN 

słownie brutto: ……………………………………………………..PLN,  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się po wykonaniu całości dostawy sprzętu 

będącego przedmiotem umowy. 

6. W czynnościach odbioru przedmiotu umowy będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego 

oraz Wykonawcy, o których mowa w §2 ust. 8-9.  

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania 

ujawniono istnienie usterek, uniemożliwiających odebranie przedmiotu zamówienia.  
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8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek 

stwierdzonych w protokole odbioru oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio usterek. 

9. Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego bez 

zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §2. 

10. Płatność zostanie dokonana / nie zostanie dokonana z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej 

płatności. 

11. Faktura VAT winna być wystawiona na:  

Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum 

Płatnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum. 

13. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy 

wskazany w fakturze VAT w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

14. Błędne wystawienie faktury VAT spowoduje naliczenie ponownego 21 – dniowego terminu 

płatności od momentu dostarczenia faktury korygującej.  

 

§ 5 
[KARY UMOWNE] 

1. Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy 

obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:  

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 

niniejszej umowy;  

b) w przypadku pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy 

w terminie, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% łącznej wartości brutto 

spóźnionego przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki; 

c) w przypadku pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy 

ponad 30 dni od upływu terminu ustalonego w §2 ust. 1 Umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w ciągu kolejnych 

14 dni. W tym przypadku Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary 

umownej w wysokości 10% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy; 

d) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu naprawy, dostarczenia sprzętu 

zastępczego lub wymiany sprzętu na nowy w przypadkach określonych w §4 Zamawiający 
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jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej każdorazowo w wysokości 100 zł 

brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej osobno dla uchybienia każdego z terminów. 

2. Maksymalna łączna kwota kar umownych jakie mogą zostać naliczone Wykonawcy na podstawie 

Umowy nie przewyższy 50% brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2. 

3. Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z Umowy. 

5. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego żądania 

zapłaty 

6. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogą dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość otrzymanych 

kar umownych, a w szczególności w przypadku wystąpienia utraty pozyskanego przez 

Zamawiającego dofinansowania. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

 

§6 
[ZMIANY DO UMOWY] 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. 

2. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty mogą dotyczyć: 

a) Przedmiotu umowy (zmiany parametrów technicznych, wersji oprogramowania, modelu 

urządzenia). 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nastąpią: 

a) W przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie 

okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, 

którym, nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie.  

b) W przypadku, gdy nastąpi zmiana nazwy handlowej lub innego oznaczenia towaru 

wskazanego w ofercie nie powodująca zmiany przedmiotu umowy, 

c) W przypadku, gdy zmiana parametrów przyczyni się do poprawy jakości zamówienia, przy 

czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, 

d) Gdy zakończyła się produkcja danego urządzenia, lub wycofano dany model z produkcji pod 

warunkiem, iż nowe urządzenie będzie posiadać parametry nie gorsze od urządzenia 

zaproponowanego w ofercie oraz zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji 

zamówienia, 
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e) W przypadku, gdy nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma 

wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy, 

f) Gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

4. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 

5. Wszelkie istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych powyżej i 

wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

 

§7 
[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadkach: 

a) niewykonania lub nienależytego wykonania zapisów niniejszej umowy; 

b) gdy zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy; 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

d) gdy wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 

przekroczyła wartość określoną przez Zamawiającego w § 5 ust. 2 umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8 
[ZACHOWANIE POUFNOŚCI] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych, jakie 

uzyskał w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej umowy, 

co do których powziął wiadomość, iż są informacjami lub danymi stanowiącymi tajemnice prawnie 

chronione. 

2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się, gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

Wykonawca jest zobowiązany do ujawnienia tych informacji lub danych. 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem 

Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako 

tajemnicę prawnie chronioną.  
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4. Każda ze stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień 

niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej 

interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze stroną.  

 

§ 9 
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy.  

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami mniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.  

4. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

9 
 

Załącznik nr 1 do Umowy nr RI.272.21.2022.DA 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY  

sporządzony w dniu: ……….2022 r. 

na podstawie zrealizowanej Umowy nr RI.272.21.2022.DA  z dnia ………….……….2022  r. 

Wykonawca: ……………………………………………………. 

reprezentowanym przez  ……………………………………………………. 

Zamawiający: Powiat Sztumski 

reprezentowany przez przedstawicieli : 

 …………………………… 

Przedstawiciele Stron dokonali odbioru: 

URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO LASEROWEGO KOLOROWEGO W FORMACIE A3 

Lp. Producent Urządzenia Model urządzenia Numer seryjny 

    

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 


