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UMOWA 

na dostawę notebooków oraz oprogramowania  

dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

 

 

 

zawarta w dniu ………………………pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości 

w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, NIP 712-30—77-883, REGON 060271146, 

reprezentowaną przez Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 

Panią Izabelę Byzdrę, zwaną dalej Zamawiającym 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 

z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Lubelskiej Agencji Wspierania 

Przedsiębiorczości w Lublinie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

Zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. Nr 113, poz. 907 z późn.zm.). 

 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa notebooków wraz z oprogramowaniem zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Dostarczenie komputerów winno nastąpić w terminie do dnia 13 grudnia 2013 r. w godzinach 

od 8:00 do 15:00 do siedziby Zamawiającego. 

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością. 



ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin 

tel. 81 462 38 00 
fax 81 462 38 40 

e-mail: lawp@lubelskie.pl 

www.lawp.eu 

 

 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

odpowiednimi zasobami technicznymi i osobowymi niezbędnymi do prawidłowego 

i terminowego wykonania umowy. 

3. Odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się u Zamawiającego i zostanie potwierdzony 

protokołem odbioru. 

4. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony w ciągu 2 dni roboczych od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu Umowy. 

5. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą są: 

1) Cezary Szymański e-mail: cezary.szymanski@lawp.eu, tel. 81 46 23 888, 

2) Szymon Sułkowski e-mail szymon.sulkowski@lawp.eu, tel 81 46 23 888. 

6. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest/są: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5 i 6 nie wymaga formy aneksu i może być dokonana 

przez złożenie oświadczenia drugiej stronie. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości …………………………………….. brutto (słownie…………………………… 

……………………………………..), w tym podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone przez Zamawiającego w terminie 

7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Faktura VAT będzie wystawiona po całkowitym wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz 

sporządzeniu i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego o którym 

mowa w §2 ust. 3 i 4. Wykonawca doręczy Zamawiającemu fakturę do dnia 18 grudnia 

2013 r. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze 

VAT. 

5. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Faktura VAT wystawiona niezgodnie z treścią niniejszego paragrafu nie będzie przyjęta do 

realizacji. 

§ 4 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone notebooki na okres 3 lat. 

2. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru notebooków. 
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3. W przypadku ujawnienie w okresie gwarancji wad notebooków Wykonawca zobowiązany 

będzie do bezpłatnej ich wymiany na nowe, wolne od wad, w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego drogą telefoniczną, faksem lub pisemnie. 

4. Wykonawca obowiązany będzie dostarczyć nowe notebooki, wolne od wad, do siedziby 

Zamawiającego, na własny koszt. 

 

§ 5 

1. O stwierdzonych wadach jakościowych w dostarczonych notebookach Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni od 

daty otrzymania reklamacji. 

 

§ 6 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 1 i 4 

niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych za zwłokę 

w wysokości 2% kwoty określonej w §3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 

2. Taka sama kara należna będzie w przypadku niedokonania wymiany wadliwego towaru na 

nowy, wolny od wad w terminie określonym § 5 ust.2 za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę jak również w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu tytułem kary umownej 10% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust.1 niniejszej umowy. 

4. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego 

z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

5. Zamawiający może potrącić należność z tytułu naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania do ich zapłaty. 

 

§ 7 

W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego. 
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§ 8 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

Zamawiający ubiega się o finansowanie przedmiotu zamówienia ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 

 

§ 10 

Umowa sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 


