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Wzór umowy 

W dniu ………………………. r. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie z siedzibą przy ul. Jasnej 2/4, 

00-013 Warszawa, NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, zwanym dalej Zamawiającym,  

reprezentowanym przez : Wojciecha Kitkę – Dyrektora WSA w Warszawie  

a 

…………………………………………………………………………………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ., …………………. Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem ………………………………., NIP ………………………………, REGON 

……………………………………………. zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………….  

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z nich z osobna Stroną. 

W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, niniejsza umowa została 
zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o dyspozycje art. 4 pkt 8 rzeczonej ustawy. Zamówienia 
udzielono Wykonawcy w postępowaniu (NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/39/2018) przeprowadzonym wg zasad określonych w Regulaminie 
udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  i w konsekwencji powyższego została zawarta 
umowa następującej treści. 

§ 1 

Przedmiot umowy  

Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

zasilaczy awaryjnych do montażu w szafie RACK: 

1)  APC Smart-UPS SRT 3000 VA, model SRT3000RMXLI – 2 sztuki, 

2) Karta zarządzająca UPS Network Management Card 2 z monitorowaniem warunków otoczenia, 

model AP9631 – 1 sztuka, 

3) Karta zarządzająca UPS Network Management Card 2, model AP9630 – 1 sztuka, 

4) Czujnik temperatury i wilgotności firmy APC, model AP9335TH – 1. 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy oraz 

potwierdzony protokołem odbioru. 

2. Strony ustalają, iż dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze (od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9.00-15.00. Wykonawca zobowiązuje 

się poinformować Zamawiającego o terminie dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 2 (dwóch) dni 

roboczych.   
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§ 3 

Miejsce realizacji dostawy 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć jednorazowo przedmiot zamówienia do siedziby 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Warszawa ul. Jasna 2/4). 

§ 4 

Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w § 1 własnym transportem, na własny koszt i 

na własne ryzyko.  

2. Dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru ilościowego. Odbiór będzie polegał na 

sprawdzeniu ilości i kompletności dostawy oraz braku uszkodzeń mechanicznych dostarczonego 

sprzętu. 

3. Potwierdzeniem zgodności dostarczonego sprzętu będzie protokół odbioru jakościowego, który 

zostanie podpisany w terminie do trzech dni roboczych licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru ilościowego z zastrzeżeniem sformułowanym w treści ust. 4. 

4. Jeżeli w przypadku przeprowadzenia odbioru jakościowego Zamawiający stwierdzi istnienie wad 

technicznych sprzętu lub niezgodności parametrów z zamówieniem, braku wymaganych 

dokumentów lub ich niezgodności z wymaganiami, Zamawiający odnotuje to w protokole odbioru 

jakościowego, iż sprzęt ten nie spełnia warunków umowy i niezwłocznie powiadomi Wykonawcę 

faksem lub emailem o stwierdzonych wadach lub nieprawidłowościach, a Wykonawca dostarczy 

na własny koszt prawidłowy sprzęt lub wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze 

licząc od daty otrzymania zawiadomienia. 

5. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i 

pełnowartościowy, jak również, że stanowi jego własność oraz nie jest obciążony prawami na 

rzecz osób trzecich. 

§ 5 

Gwarancja, serwis 

1. Wykonawca zapewnia ……. miesięczną gwarancję na dostarczony przedmiot umowy, a bieg 

terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego. 

2. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 

3. W ramach gwarancji Zamawiający zobowiązuje się jedynie do użytkowania sprzętu zgodnie z 

przeznaczeniem i zaleceniami producenta. 

§ 6 

Współpraca 

1. Wykonawca oraz Zamawiający, każdy w swoim zakresie, dołożą niezbędnej staranności przy 

realizacji niniejszej umowy, wzajemnie informując się o wynikłych problemach. 
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2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, którzy będą odpowiedzialni za wzajemne 

kontakty pomiędzy Stronami: 

1) Osobą odpowiedzialną ze strony zamawiającego za nadzór nad prawidłową realizacją umowy 

oraz uprawnioną, do kontaktowania się z Wykonawcą jest …………………………….., tel. 

…………………………….., w formie elektronicznej na adres e-mail:……………………………………………. 

2) Osobą odpowiedzialną ze strony wykonawcy za nadzór nad prawidłową realizacją umowy 

oraz uprawnioną, do kontaktowania się z Zamawiającym jest: ……………..……………………………, 

tel. …….……...…….….., w formie elektronicznej na adres e-mail: ………………………..……………………...  

3. Wszystkie roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiający będzie zgłaszać na podany numer 

tel. lub adres email, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. 

§ 7 

Cena oraz warunki płatności  

1. Z tytułu zrealizowania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy cenę 

brutto wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ………………….………………………….brutto 

(słownie…………………………………………………………). 

2. Zapłata dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę po dostawie sprzętu, potwierdzonym podpisanym protokołem odbioru jakościowego, 

o którym mowa  w § 4ust. 3  oraz po potwierdzeniu przez Kierownika Oddziału Administracyjno-

Gospodarczego prawidłowości danych zamieszczonych na fakturze, z potrąceniem ewentualnych 

kar określonych w § 8 umowy. 

3.  Zamawiający dokona zapłaty ceny, o której mowa w ust. 1 na podstawie faktury VAT przelewem na 

konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury w siedzibie 

Zamawiającego. 

4. Za datę zapłaty strony ustalają datę uznania konta bankowego Zamawiającego. 

5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie ceny Wykonawca może żądać od Zamawiającego  odsetek 

ustawowych. 

6. Faktura będzie wystawiona na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 

Warszawa. NIP 525-22-83-365. 

7. Cena za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich dostarczeniu, tj. po terminie określonym w § 2 

ust. 1. 
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2) 3 000,00 zł w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności określonych w § 9 pkt 1. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający w okresie gwarancji wezwie Wykonawcę do usunięcia wad 

przedmiotu umowy, a Wykonawca nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego przedmiotu 

umowy wolnego od wad. 

3. Łączny limit kar umownych, które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy ze wszystkich tytułów 

nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 

4. Naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 1-2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

realizacji umowy. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1-2, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego po 

otrzymaniu właściwej noty obciążeniowej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość naliczonych kar umownych lub jeżeli szkoda 

wyniknie z innego tytułu. 

§ 9 

Rozwiązanie umowy  

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wyznaczenia Wykonawcy 

dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku gdy: 

1) zwłoka Wykonawcy przekroczy 10 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1,  

2) nastąpi likwidacja Wykonawcy. 

Swoje prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 2 miesięcy od 

powzięcia wiadomości o istnieniu przesłanki do odstąpienia. 

§10 

Przepisy końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą podlegały rozstrzygnięciu 

przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 

3. Zmiana niniejszej umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, 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 takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 
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5.  Przelew i przekaz wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Umowa zawiera 5 stron parafowanych przez każdą ze Stron umowy. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jednym dla Wykonawcy, 

dwóch dla Zamawiającego. 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 do umowy - Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 do umowy - Dokumenty podmiotowe: wpis Wykonawcy do KRS. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 


