
Umowa Nr __/KDs/2020  

 

Zawarta w dniu ……-…..-2020r. w Łomży pomiędzy:  

 

Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, 

przy ul. Akademickiej 14, 18-400 Łomża, NIP 718-19-47-148 REGON 451202740 

reprezentowaną przez: 

mgr inż. Artura Bałdowskiego – Dyrektora Administracyjnego Państwowej Wyższej Szkoły 

Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………...  z siedzibą w …………………, przy ulicy ………………………., 

……………………, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez …………………………………………… pod nr KRS ……………………., NIP 

………………………., REGON ……………………….., reprezentowana przez: 

…………………………. – …………………………………, zwanego dalej „Wykonawcą”, 

 

O następującej treści: 

 

§ 1 

1. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa elementów monitoringu wizyjnego CCTV na 

potrzeby PWSIiP w Łomży zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do 

umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i kopiujących 

stanowiące przedmiot niniejszej umowy pochodzą z bieżącej produkcji i posiadają wszelkie 

wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej  

3. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane kamery są kompatybilne z rejestratorami Dahua 

NVR4432 i zapewniają wykorzystanie wszystkich funkcjonalności wskazanych przez 

producenta. 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia przedmiotu umowy wyszczególnionego 

w Formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym integralną część niniejszej umowy na własny 

koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Łomży, przy ul. Akademickiej 14 w terminie 21 dni od 

podpisania niniejszej umowy.  

§ 3 
1. Wydanie - przyjęcie przedmiotu umowy dla Zamawiającego będzie poświadczone przez 

upoważnione strony na Protokole odbioru.  

2. Strony wyznaczają osoby upoważnione i odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy: 

a) z ramienia Zamawiającego: p. Leszek Laskowski lub Tomasz Skrodzki. 

b) z ramienia Wykonawcy: ……………………………………………. 



3. Stwierdzony brak ilościowy materiałów eksploatacyjnych (liczba dostarczonych sztuk) 

Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia braku. 

4. Za datę prawidłowego wykonania zamówienia strony uznają datę podpisania Protokołu 

Odbioru bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.  

5. Prawa własności do przedmiotów dostawy przechodzą na Zamawiającego z datą podpisania 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.  

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz 

może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakościowych i ilościowych na dostarczony 

przedmiot zamówienia. Gwarancja jakościowa udzielona jest na okres ___ miesięcy, liczony 

od daty dostawy towaru. 

3. W przypadku gdy dostarczony przedmiot zamówienia nie odpowiada pod względem 

ilościowym, jakościowym lub trwałości produktowi wskazanemu przez Zamawiającego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, w jednej z następujących form: 

pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie wysłania wiadomości za 

pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia reklamacji. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się 

do dostarczenia na własny koszt przedmiotu zamówienia pozbawionego usterek wskazanych 

przez Zamawiającego - w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego 

reklamacji lub udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie 

uznania reklamacji. 

5. Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w ust. 4 reklamacja będzie uznana w 

całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

6. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi za wady 

zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.  

§ 5 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za zamówione, dostarczone i odebrane 

urządzenia wynagrodzenie łączne w kwocie netto ………………….. zł, brutto …………………. 

zł. 

2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie Protokół odbioru zgodnie z § 3 ust. 1 

Umowy, podpisany przez Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń.  

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania 

przez Zamawiającego faktury VAT.  

4. Za termin wykonania płatności będzie uważany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania i 

otrzymywania faktur VAT. 

 

 

§ 6 
 

1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

poprzez zapłatę następujących kar umownych: 



a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w  § 5 ust. 1 

niniejszej umowy; 

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości 

wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

c) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, które wystąpią w okresie gwarancji w wysokości 

0,5% wartości wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

2. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody 

przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.  

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy - w 

terminie 30 dni od terminu wskazanego w §2 umowy.  

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 8 

1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji,  

w posiadanie których wszedł w związku z wykonywaniem Umowy.  

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania Umowy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną część Umowy.  

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Zamawiający:        Wykonawca:  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- formularz ofertowy na dostawę elementów monitoringu wizyjnego CCTV 

 


