
  

U m o w a   nr   …………/2021 

 

W dniu ……………………………. r. pomiędzy:  

 

Sądem Rejonowym z siedzibą w Gdyni Pl. Konstytucji 5,  

NIP: 586-17-70-179 REGON: 000321810,  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Lesław Kwietniewski :   Dyrektor Sądu, 

 

a  
Firmą ……………………………………..  

z siedzibą w  …………………………………….. 

NIP: ………………….REGON: ……………………………… 

 

 zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 

 

………………………………………………….. 

 

zawarto umowę będącą następstwem zaproszenia do składania ofert na zakup 12 szt. fabrycznie 

nowych klimatyzatorów przenośnych wraz z akcesoriami, zgodnych ze specyfikacją określoną w 

ramach postępowania o następującej treści. 

 

§ 1. 

1. Wykonawca zgodnie ze złożoną w dniu ……………………. r. ofertą, zobowiązuje się dostarczyć 12 

fabrycznie nowych klimatyzatorów przenośnych o parametrach zgodnych ze specyfikacją określoną 

przez Zamawiającego. 

Zgodnie ze złożoną ofertą oferowane urządzenia to …………………………………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, w terminie do dnia 30.07.2021 r. 

Wykonanie tych czynności zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. 
3. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 1 dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

§ 2. 

 

1. Wykonawca udziela 24 m-cy gwarancji na oferowane urządzenia, liczonej od dnia podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

 

§ 3. 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą wartość brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, 

wynosi ……………………….. PLN (słownie: ………………………………………………………………. złotych brutto), 

zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jego 

dostawą.  



2. Należność, o której mowa w ust. 1, zostanie uregulowana przelewem z rachunku bankowego 

Płatnika na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury z naliczonym na dzień wystawienia obowiązującym 

podatkiem VAT, Faktura zostanie wystawiona niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

 

§ 4. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania. 
2. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron w całości lub jej części z winy 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej całości lub 

tej części umowy, od której odstąpiono. 

3. W razie opóźnienia w realizacji dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

następnego po upływie terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2, nie więcej niż 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części dostawy, a w razie jego niedostarczenia z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3, podlegają w pierwszej kolejności potrąceniu z należności 

przysługujących Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości potrącenia podlegają wpłacie na 

rachunek bankowy Zamawiającego. 

5. W razie zwłoki w zapłaceniu należności liczonej od dnia następnego po upływie terminu określonego 

w § 3 ust. 2 umowy, Wykonawca może dochodzić odsetek ustawowych nie większych niż 10 % wartości 

umowy brutto. 

6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 

 

§ 5. 

 

Osoby wyznaczone do kontaktu po stronie: 

1. Zamawiającego: Pan Paweł Sałata – Kierownik Oddziału Gospodarczego, tel. (58) 7656107, e-

mail: oddzial.gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl 

2. Wykonawcy: Pan/i …………………………….., Tel. …………………………….., email: …………………………….. 

3. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępniane są przez strony sobie 
wzajemnie, w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony 
stają się administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych. 

 
§6 

 

Ewentualne sprawy sporne związane z wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez właściwy 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 
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§ 7 

 

Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). 
 
 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron  

 

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 


