
U M O W A 
 

zawarta w dniu           2017 r. pomiędzy Zarządem Budynków Mieszkalnych  
w Suwałkach TBS sp. z o.o., ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, NIP 844-235-62-87, wpisaną 
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców  
pod nr KRS 0000616330, reprezentowaną przez:  

Jarosława Lebiediew   -  Prezesa Zarządu  

zwaną  dalej „Zamawiającym” 

a …………………………………………............... zwanym dalej Dostawcą, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………........................................ 
..................................................................................................................................................  
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się  do dostawy 3 jednostek centralnych  
PC HP 280 G2 MT G4400/4GB/500GB/iHD510/DVD/10PRO. 

2. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż  
12 miesięcy przed datą składania oferty. 

3. Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi posiadać znak CE 
potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie. 

§ 2 

Za dostawę zamówienia określonego w § 1 ust. 1 ustala się wynagrodzenie  brutto   
w wysokości: .............................. zł,  słownie złotych: ............................................................ 
Powyższa kwota zawiera obowiązujący podatek VAT 23%. 

§ 3 

1. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół  
zdawczo - odbiorczy. 

2. Zamawiający określa płatność faktur w terminie 21 dni od daty złożenia faktury  
u Zamawiającego na konto o Nr ……………………………………...........................…..... 

§ 4 

1. Termin realizacji dostawy nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
2. Miejsce dostawy: Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.,   

ul. Wigierska 32, 16 - 400 Suwałki, pokój nr 19. 
3. Dostawca  jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt (własnym 

transportem) do dostarczenia zamówienia oraz do zorganizowania rozładunku  
i  wniesienia rzeczy zamawianych do pomieszczenia. 

§ 5 

1. Dostawca na dostarczony sprzęt udziela gwarancji  na okres 12 miesięcy licząc od daty 
protokolarnego odbioru. 

2. Dostawca gwarantuje dobrą jakość przedmiotu umowy i ponosi odpowiedzialność  
z tytułu gwarancji za wady i usterki zmniejszające wartość techniczną i funkcjonalną 
przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym oraz za ich usunięcie. 



3. Dostawca dokona naprawy na własny koszt i zwróci w pełni sprawny sprzęt w ciągu 14 
dni od dnia zgłoszenia, a w przypadku gdy termin serwisowania będzie dłuższy Dostawca 
dostarczy na czas naprawy sprzęt zastępczy wolny od wad o parametrach nie gorszych niż 
uszkodzony (równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych, 
posiadającym stosowne licencje). 

4. Czas przebywania sprzętu w serwisie jest wyłączony z okresu gwarancyjnego. 
5. Gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni lub gdy sprzęt będzie wymagał  

4 tych samych napraw,  Dostawca zobowiązuje się wymienić go na nowy. 
6. Gwarancja nie ogranicza prawa Zamawiającego do dysponowania zakupionym sprzętem, 

w razie sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu – w takim przypadku gwarancja 
przechodzi na nowego właściciela. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym  
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, 
które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy - w wysokości 20 %  

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, 
2) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,50 % wynagrodzenia 

określonego w § 2 za każdy dzień zwłoki, 
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -   

w wysokości 1,0% wynagrodzenia określonego w § 2 za każdy dzień zwłoki, liczonej 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Jeżeli Dostawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej na ich usunięcie 
przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt  
i odpowiedzialność Dostawcy.  

3. Zamawiający może dochodzić od Dostawcy odszkodowania za szkody spowodowane 
niewłaściwym wykonaniem  prac, jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości szkody. 

§ 7 

Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane będą  w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 9 

 Ewentualne spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                   DOSTAWCA: 
 
 
 


