
Załącznik nr 3 – Projekt umowy 
 
 

UMOWA NR  (projekt) 

Zawarta w dniu    r. w Nowym Sączu, pomiędzy Karpackim Oddziałem Straży 
Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu,  
33-300 Nowy Sącz, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, reprezentowanym przez: 
     Zastępcę Komendanta Karpackiego Oddziału SG 
przy kontrasygnacie 
     Głównego Księgowego Karpackiego Oddziału SG  
zwanym dalej w treści umowy "Zamawiającym"  
a  
  
reprezentowanym przez: 
     
zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą” 

o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 
obowiązywania umowy przedmiotu zamówienia – komputer przenośny typu laptop – 6 
kpl. 

2. Przedmioty wymienione w ust. 1 zostaną dostarczone zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

 
§ 2 

 
1. Dostawa zrealizowana będzie transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu 

Wydziału Łączności i Informatyki znajdującego się w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku 
Strzelców Podhalańskich 5, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730  - 1430, 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie lub faksem terminu i sposobu dostawy 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę.  

2. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy nastąpi w Nowym Sączu, na podstawie 
komisyjnego protokołu odbioru. 

3. W przypadku przesyłki kurierskiej Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia 
zawartości przesyłki w obecności kuriera.  

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za rezultat swojego działania, obejmujący 
przygotowanie, realizację i dostarczenie przedmiotu umowy. 

5. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony: 
Zamawiającego jest:………………………… tel. ………………… 
Wykonawcy jest …………………………tel. ………………. 



6. Wykonawca oświadcza, że jego wyroby spełniają wszelkie normy jakościowe oraz 
posiadają wszystkie prawem wymagane badania i certyfikaty. 
 

§ 3 
 
1. Na przedmiot umowy wymieniony w § 1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji 

na okres …….  miesięcy.  
2. Wymieniony w ramach gwarancji uszkodzony dysk twardy pozostaje własnością 

Zamawiającego, 
 

§ 4 
 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi   brutto
  w tym obowiązujący podatek VAT. 
(słownie:)  

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy 
i została określona na podstawie oferty Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy). 

 

§ 5 
 

1. Płatność nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy wymienionego w §1 umowy 
przelewem na nr konta wskazany na fakturze VAT w terminie 21 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.  

2. Za termin płatności  uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Koszty manipulacyjne z tytułu błędnie podanego rachunku bankowego ponosi Wykonawca.  

 
§ 6 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umowy brutto 
o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w dostarczeniu towaru dobrej jakości w przypadku reklamacji w wysokości 
0,5% łącznej wartości niedostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, liczony od 
dnia wyznaczonego na załatwienie reklamacji, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% 
wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust.1. 

2. W przypadku nienależytego wykonania umowy lub sprzecznie z jej treścią, Zamawiający    
jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy i naliczenia w związku z tym kary 
umownej określonej w §  6 ust. 1 pkt. 3.  

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki – ustalonych za każdy rozpoczęty  
dzień zwłoki staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w - tym dniu, 
2) za każdy rozpoczęty następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku,   
zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.  



5. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania  
uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktur, w rozumieniu art. 498  
i 499 kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu w/w kar umownych. 

7. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem  
błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego  
nieważnością. 

8. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania 
potrącenia, zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia 
w/w  sytuacji. 

9. Niezależnie od kar umownych Zamawiający i Wykonawca może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

 
§ 7 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
 

§ 8 
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksów podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
 

Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 
właściwy miejscowo Sąd Powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 10 

 
Termin realizacji umowy: do ………………………… 

 
§ 11 

 
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 

Załączniki do umowy: 

Załącznik Nr 1  –  Opis przedmiotu zamówienia.  
Załącznik Nr 2  –  Druk oferty wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 


