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-projekt- 

Załącznik Nr 3 

do Rozeznania cenowego – Zaproszenia 

do złożenia oferty 

(BZP.272.2.17.2018) 

 

UMOWA NR ………/2018 
 

zawarta w dniu .......................... 2018 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim 

z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, zwanym dalej 

Zamawiającym, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, reprezentowanym przez: 

1. Annę Konieczyńską– Starostę Jeleniogórskiego, 

2. Pawła Kwiatkowskiego – Wicestarostę Jeleniogórskiego, 

przy kontrasygnacie …………………. – …………………………………………………………., 

a………………………………… z siedzibą: ………………, zamieszkałym (jeśli dotyczy), 

zarejestrowanym pod numerem KRS: …………… (jeśli dotyczy), posiadającym NIP ……………, 

REGON ……………………, PESEL (jeśli dotyczy), zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym 

przez: 

1. ……………………  - ………………………, 

2. ……………………  - ………………………. 
 

Strony wspólnie ustalają, co następuje: 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania cenowego o wartości 

nieprzekraczającej równowartości 10.000 euro – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), a także 

zgodnie z § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia  

Nr 30/2015 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 

regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro (z późniejszymi zmianami), ZAMAWIAJĄCY zleca 

a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: Zakup i dostawa 10 konferencyjnych 

aparatów telefonicznych na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

realizowane z udziałem środków z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa 10 sztuk konferencyjnych aparatów telefonicznych 

typu VoIP – na potrzeby organizacji łączności, powiadamiania, ostrzegania i alarmowania  

w relacji Powiat Jeleniogórski – Gminy o poszerzonych kompetencjach tj.: Tanvald i Jilemnice 

oraz w celu kierowania i współdziałania podczas prowadzenia wspólnych akcji ratowniczych  

w pasie przygranicznym Powiatu Jeleniogórskiego. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, określony szczegółowo w ofercie Wykonawcy – 

stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, oraz w Zestawieniu oferowanych urządzeń, 

stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.  
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§2 

Termin wykonania umowy  

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do dnia 28.09.2018 r. 

2. Przez termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę dostarczenia przedmiotu umowy do 

siedziby Zamawiającego (budynek Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy 

ul. Kochanowskiego 10 – Wydział Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, pokój  

nr 2.06, II piętro) oraz podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy.  

 

§3 

Nadzór nad realizacją umowy  

1. Nadzór nad realizacją postanowień umowy ze strony Zamawiającego prowadzić będzie: 

…………………………. – z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, tel.: …………………, e-mail: 

zko@powiat.jeleniogorski.pl.   

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy 

jest ………………………………. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się o zaistniałych 

przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie trwania umowy – w formie 

elektronicznej na adresy wskazane w ust. 1 i 2. 

 

§4 

Sposób realizacji przedmiotu umowy  

1. Przedmiot umowy obejmuje dostawę urządzeń, określonych w Zestawieniu oferowanych 

urządzeń, o którym mowa w § 1 ust. 2.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem niniejszej umowy 

z zachowaniem należytej staranności i rzetelności zawodowej, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, a także Rozeznania cenowego – Zaproszenia do złożenia oferty oraz Opisu 

przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Rozeznania cenowego – Zaproszenia 

do złożenia oferty.  

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy nie będą – za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu 

wykonania umowy – publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

 

§5 

Warunki odbioru 

1. Zamawiający dokona sprawdzenia ilościowego dostarczonych urządzeń oraz ich parametrów 

jakościowych – zgodnie z Zestawieniem oferowanych urządzeń, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

W protokole odbioru przedmiotu umowy Zamawiający potwierdza ilość dostarczonych 

urządzeń, a także ich zgodność z Zestawieniem oferowanych urządzeń.  

2. W dniu dostawy przedmiotu umowy Wykonawca nieodpłatnie przekaże Zamawiającemu: 

1) instrukcje obsługi urządzeń,  

mailto:zko@powiat.jeleniogorski.pl
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2) karty gwarancyjne, 

3) listę autoryzowanych kontaktów serwisowych, dedykowanych dla Zamawiającego, wraz 

z danymi teleadresowymi. 

3. Wykonawca może załączyć dokumenty, o których mowa w ust. 2 – z wyłączeniem kart 

gwarancyjnych – w formie elektronicznej, na wybranym przez siebie nośniku danych albo 

przekazać je za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość (w tym sieci 

komputerowych). Własność nośnika przechodzi na Zamawiającego wraz z podpisaniem 

protokołu odbioru przez Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru niewłaściwej ilości 

urządzeń lub ich niezgodności z Zestawieniem oferowanych urządzeń, Zamawiający odmówi 

dokonania odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru i naliczy Wykonawcy 

karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2. 

 

§6 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

w wysokości .…………… zł  (słownie: …………………………………………), w tym 

podatek VAT według obowiązującej stawki. 

2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące 

elementy: 

1) wartość brutto w wysokości: ……………………. zł za dostawę 4 aparatów telefonicznych 

VoIP przewodowych, oznaczonych symbolem A1 w ofercie Wykonawcy, stanowiącej 

Załącznik Nr 1 do umowy; 

2) wartość brutto w wysokości: ……………………. zł za dostawę 6 aparatów telefonicznych 

VoIP przewodowych, oznaczonych symbolem A2 w ofercie Wykonawcy, stanowiącej 

Załącznik Nr 1 do umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowitą należność jaką 

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy, w tym 

w szczególności koszt zakupu i dostawy (w tym transportu i wniesienia) przedmiotu umowy do  

siedziby Zamawiającego, o której mowa w § 2 ust. 2, jak również koszt usługi gwarancji 

i serwisu. 

4. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT. 

5. Wraz z dostarczonymi urządzeniami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

fakturę VAT, wystawioną na Powiat Jeleniogórski, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia 

Góra, NIP: 611-250-35-48.  

6. Faktura VAT zawierać będzie wyszczególnienie przedmiotu umowy, tj. każdego rodzaju 

aparaty telefoniczne odrębnie. 

7. Faktura VAT płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy: ……………………………… 

w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT.  

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

9. W razie nieterminowej zapłaty faktury VAT, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 

ustawowych odsetek. 
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10. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany będzie przy pomocy podwykonawców, 

wypłata wynagrodzenia nastąpi po dołączeniu przez Wykonawcę do faktury VAT oświadczeń 

podpisanych przez podwykonawców, iż otrzymali należne im wynagrodzenia za wykonanie 

danego zakresu rzeczowego zadania. 

 

§7 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na całość przedmiotu umowy na okres …… lat.  

2. Wykonawca – w okresie gwarancji – zapewnia możliwość zgłaszania awarii poprzez linię 

telefoniczną producenta lub autoryzowanej firmy serwisującej. 

3. Termin gwarancji, wskazany w ust. 1, liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 

w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszystkie inne 

wady wykryte podczas eksploatacji sprzętu oraz uszkodzenia powstałe w trakcie poprawnego 

użytkowania. 

5. Wykonawca zapewnia w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz w trakcie prac serwisowych 

komunikację pracowników Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy oraz 

firmą/osobami  wykonującymi prace serwisowe w języku polskim. 

6. Wszelkie świadczenia Wykonawcy w okresie gwarancji są bezpłatne i nie wymagają 

ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. 

7. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

8. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonym sprzęcie, oraz 

ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania opisane w umowie oraz wynikające 

z obowiązującego prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli 

dostarczony przedmiot umowy w szczególności: 

1) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej; 

2) ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony 

w Załączniku Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty albo wynikający z okoliczności lub 

z przeznaczenia rzeczy; 

3) nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego;  

4) jest w stanie niekompletnym.  

9. O wadzie fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę 

bezpośrednio, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia 

stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, 

przekazany Wykonawcy.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy lub 

do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie 

gwarancji. 

 

§8 

Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokościach: 
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1) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 – 

w wysokości 20%  wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1; 

2) za dostarczenie Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, przedmiotu 

umowy  w ilości niezgodnej z ofertą Wykonawcy i Zestawieniem oferowanych urządzeń 

lub o parametrach niezgodnych z Zestawieniem oferowanych urządzeń – w wysokości 20%  

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Strony uzgadniają, że w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty kar umownych, termin 

płatności będzie nie dłuższy niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty kar 

umownych.  

 

§9  

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. W przypadku sporu strony ustalają, że rozstrzygał go będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej 

w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.  

4. Umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału –  

w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1) oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 1; 

2) Zestawienie oferowanych urządzeń – Załącznik Nr 2. 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

 

 

 


