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UMOWA NR …………….. 

zawarta w dniu ………………………. 2021 r. 

w Krzywem 

pomiędzy „Zamawiającym”: 
Wigierski Park Narodowy,  Krzywe 82, 16-402 Suwałki,  

 reprezentowany przez Tomasza Huszczę -  Dyrektora 
i „Wykonawcą”:  

 

……………………………………………………………………………………….. 

reprezentowany przez …………………………………………………………. 

 

§ 1. Przedmiotem umowy jest dostawa 10 komputerów przenośnych (laptopów), 

zawierająca: 
10 laptopów Dell Vostro 3500 (przekątna ekranu 15,6”, procesor Intel Core i5-1135G7, 
16 GB RAM, dysk SSD M.2 PCIe 256 GB) wraz z systemem Microsoft Windows 10 
Professional i oprogramowaniem biurowym Office 2016 Standard dla użytkownika 
edukacyjnego. 
Każdy z komputerów przenośnych (laptopów) powinien być dodatkowo wyposażony 
w mysz przewodową oraz torbę ochronną. 
Komputery przenośne (laptopy)  zostaną objęte  ……..…………….. miesięczną rękojmia 
i gwarancją.  
 
§ 3.  Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, a dane 
związane z oprogramowaniem i kluczami licencyjnymi nie będą udostępniane osobom 
trzecim.  
 
§ 4. Wykonawca zobowiązuje się jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby 
Zamawiającego w terminie do ………………………. r.  
 
§ 5. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie 
potwierdzony protokołem podpisanym reprezentanta Zamawiającego ………………………….. 
po dostarczeniu przedmiotu umowy.  
 
§ 6. Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości:  

………………………………… zł brutto, ( słownie: ……………………………………………………………………… ).  

 

§ 7. Wypłata należności nastąpi 14 dni po wystawieniu faktury przez Wykonawcę 

i odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu niniejszej umowy. 
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§ 8.  

1. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 4, 

Wykonawca będzie zobowiązany do jego wykonania w najszybszym możliwym 

terminie oraz zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1% ceny 

przedmiotu umowy określonej w § 6, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku zaistnienia wymienionej w § 8 ust. 1 okoliczności Zamawiający  

zawiadomi o tym Wykonawcę, podając w tym zawiadomieniu wysokość naliczonych 

kar umownych a następnie potrąci kary umowne w wysokości obliczonej zgodnie 

z wyżej wymienionymi zasadami z należności przypadających od Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy z faktury 

końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 

Zamawiający, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego  Covid 19, 

zastrzega sobie możliwość egzekwowania kar umownych  w następujący sposób. Do 

zawiadomienia o naliczeniu wysokości kar dołączona zostanie nota księgowa 

z żądaniem wypłaty wskazanej tam kwoty w terminie przewidzianym niniejszą 

umową (§ 6) dla regulowania płatności związanych z rozliczeniem realizowanych na 

jej podstawie robót budowlanych. Opóźnienie w zapłacie kwoty wskazanej na w/w 

nocie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych, o których mowa w art. 481 KC 
3. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia kar umownych opisany w § 8 ust. 2.   
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie 

może przekroczyć 50 % wartości zamówienia brutto określonego w § 6 niniejszej 
umowy . 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, 
podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

 

§ 9. Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą stron 

i dotyczyć następujących przypadków:  

- Udokumentowanej niedostępności sprzętu na rynku. 

Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 

 

§ 11. W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.        

 

 
            ...................................................                                   ................................................. 
 (podpis Zamawiającego) (podpis Wykonawcy) 


