
Załącznik nr 2 

do wniosku nr : AiK-BOI.271.1.2021 

 

UMOWA AiK-BOI.271.1.2021 

 

Zawarta w dniu ……………...2021 r. pomiędzy: 

 

Gminą Miasta Nowy Targ z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Krzywa 1, NIP: 7350014012 

reprezentowaną przez: 

mgr Grzegorza Watychę - Burmistrza Miasta Nowego Targu 

zwaną w dalszej części umowy „Kupującym” 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedawcą”. 
 

której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości brutto 30 000 euro (art. 4, 

pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pózn. zm.). 

 

§1  

Przedmiot umowy 

 

1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje następujący nowy sprzęt będący przedmiotem 

umowy:  biblioteki taśmowej 1U LTO-8 Autoloader wraz z osprzętem. 

 

§ 2 

Postanowienia szczegółowe realizacji umowy 

 

1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem wymienionego w § l przedmiotu umowy, który 

jest nowy, wolny od wad prawnych, praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, 

którego przedmiotem jest ten przedmiot umowy, a także nie jest on przedmiotem 

zabezpieczenia, zastawu. 

2. Sprzedawca dostarczy przedmiot niniejszej umowy na swój koszt w opakowaniu 

zapewniającym zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie transportu. 
 

§3  

Termin wykonania przedmiotu umowy 

 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Sprzedawcę wraz z dokumentacją do budynku 

Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, pok. 223. 
2. Sprzedawca ma obowiązek powiadomić Kupującego co najmniej 2 dni robocze wcześniej 

o terminie dostawy emailem na konto informatyk@um.nowytarg.pl. 
3. Strony powołują do wzajemnych kontaktów na etapie realizacji umowy następujące osoby: 

1) ze strony Kupującego: 

a) Józef Bryś, 

b) Mariusz Foryt, 

2) ze strony Sprzedawcy: 

a) Irmie i Nazwisko  

4. Dostawa do siedziby Urzędu Miasta w Nowym Targu może być zrealizowana w dni robocze 

w godzinach 9:00-14:00. 

5. Do odbioru ze strony Kupującego powołuje się następujące osoby: 

1) Józef Bryś, 



2) Mariusz Foryt, 

6. W miejscu dostawy nastąpi odbiór ilościowo - jakościowy przedmiotu umowy, polegający na 

sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy i stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych 

na podstawie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego. 

7. Sprzedawca zobowiązany jest dokonać dostawy w terminie do 60 dni od dnia popisania 

umowy. 

8. Przez zakończenie dostaw rozumie się zakończenie odbiorów ilościowo-jakościowych 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

 

§4 

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze 

 

1. W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przedmiotu umowy, Sprzedawca zapłaci 

Kupującemu karę w wysokości 0,5% wartości umowy (brutto) za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. Ustalenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 nie wyłącza uprawnienia Kupującego do 

żądania odszkodowania przekraczającego wysokość w/w kar na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne przysługują za sam fakt opóźnienia w wydaniu niezależnie od poniesionej 

szkody. 

4. Kupujący potrąci kary umowne naliczone zgodnie z niniejszą umową z płatności na rzecz 

Sprzedawcy. Sprzedawca oświadcza, że wyraża zgodę na ten sposób potrącenia kary umownej. 

 

§5  

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

 

1. Cena przedmiotu umowy wymienionego w §1, wynosi: ……... zł (słownie:  …………...), 

w tym podatek VAT 23%. 
2. Zapłata będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane przez Sprzedawcę 

w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Kupującego faktury wystawionej na podstawie 

protokołu odbioru ilościowo-jakościowego potwierdzającego bez zastrzeżeń odbiór przedmiotu 

umowy. 
 

§6  

Zmiany umowy 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§8  

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny 

właściwy dla Kupującego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, w sprawach procesowych przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 


