
 
 
 

Projekt umowy 
Umowa nr …………../2023 

 
zawarta …………………. r. w Nakle nad Notecią pomiędzy POWIATEM NAKIELSKIM, z siedzibą w Nakle nad 

Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP 5581724333, REGON 092350866 

 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1. Tadeusza Sobola – Starostę Nakielskiego,  

2. Tomasza Miłowskiego – Wicestarostę Nakielskiego,  

przy kontrasygnacie Ireny Pilarskiej – Skarbnika Powiatu Nakielskiego 

 

a 

…….............................................................. z siedzibą w ………………., działająca na podstawie wpisu  

do …………………… pod numerem……………………., prowadzonym przez ……………………..,  

NIP ………………….., REGON…………………….,  zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………….. . 

 
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

podstawowym na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na 

dostawę wyposażenia serwerowni wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, 

w ramach Programu „Cyfrowy Powiat”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-

EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji 

projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wyposażenia serwerowni wraz  

z oprogramowaniem, wymienionego w ust. 2, w ilości oraz o parametrach technicznych wynikających z opisu 
przedmiotu zamówienia oraz oferty, które są integralną częścią niniejszej umowy. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: … (w ramach części … 
zamówienia).  

 
§ 2 

 
Termin realizacji zamówienia: do …………………. dni od dnia zawarcia umowy. 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca ustanawia ……………………., tel. ………………………….  jako osobę do kontaktów roboczych  
z Zamawiającym. 

2. Zamawiający ustanawia ……………………, tel. ……………………….. jako osobę do kontaktów roboczych  
z Wykonawcą. 

 
 



 
§ 4 

 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie we własnym zakresie/ z udziałem podwykonawców*. 
* niepotrzebne skreślić 

 
§ 5 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na:  

… 
2. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy i nie ulegnie 

zmianie. 
 

§ 6 
 

Zamawiający oświadcza, że nie udzieli Wykonawcy żadnych zaliczek. 
 

§ 7 
 

1. Wynagrodzenie za dostarczony sprzęt/ oprogramowanie płatne będzie po podpisaniu protokołu odbioru, na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i potwierdzonej przez Zamawiającego, w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Wykonawca wystawi faktury za poszczególne składowe w ramach danej części postępowania według wskazań 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wyłącznie faktury poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania. 
4. Dane identyfikacyjne skrzynki Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 

− typ numeru PEPPOL: NIP 

− numer PEPPOL: 5581724333 

− skrócona nawa skrzynki: Powiat Nakielski 
5. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 
6. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia kwotą należności rachunku Zamawiającego. 
7. Faktury zostaną wystawione na: 

POWIAT NAKIELSKI 
ul. gen. H. Dąbrowskiego 54 
89-100 Nakło nad Notecią 
NIP: 558 17 24 333. 
 

§ 8 
 

1. Wykonawca dostarcza zamówiony przedmiot zamówienia bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Nakle 
nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią (dotyczy części I i III) lub prześle na 
wskazany adres mailowy (dotyczy części II). 

2. Koszty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego oraz koszt jego rozładunku na miejscu w całości 
pokrywa Wykonawca (dotyczy części I i III). 

3. Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim lub/i 
w języku angielskim.  

4. Wykonawca na dostarczony sprzęt udziela gwarancji na okres i na warunkach zgodnych z opisem przedmiotu 
zamówienia i ofertą (dotyczy części I i III). 

5. Okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas wykonywania naprawy urządzeń (dotyczy serwera 
z części I i części III).  

 



 
§ 9 

1. W przypadku uszkodzenia/awarii zakupionego sprzętu koszty jego przekazania Wykonawcy celem naprawy  
lub wymiany, jak również jego zwrotu Zamawiającemu, poniesie Wykonawca (dotyczy części I i III).  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych w przepisach 
Kodeksu cywilnego (dotyczy części I i III).  

3. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres gwarancji (dotyczy części I i III). 
 

§ 10 
 

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane  

w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za nieterminową dostawę określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia nieterminowo dostarczonego sprzętu/ oprogramowania określonego w § 5 ust. 1 
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia dotyczącego wadliwego sprzętu określonego w § 5 ust. 1 umowy, liczone za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad (dotyczy serwera z części I i części 
III). 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego  
w wysokości 5% wynagrodzenia za przedmiot umowy z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 lit. a). 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w trybie art. 471 Kodeksu cywilnego. 

4. Maksymalna wartość kar umownych wyniesie dla Wykonawcy 20% wartości brutto przedmiotu umowy,  
a dla Zamawiającego 5% wartości brutto przedmiotu umowy.  

5. Kary umowne są wymagane w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty.  
 

§ 11 

Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu cywilnego przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
W przypadku takim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy, 

b) zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje nienależycie dostawę przedmiotu określonego w § 1. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu zamówienia (dotyczy części 

I i III). 
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. 
 

§ 12 

1. Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada następujący numer identyfikacyjny 
NIP 5581724333. 



 
2. Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada następujący numer identyfikacyjny NIP 

……………………. 
 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa, opis przedmiotu zamówienia 

oraz oferta. 

 

§ 14 

Sprawy sporne mogące wynikać z treści niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 15 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzonych na piśmie za zgodą stron. 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla strony. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 
 


