
 

 

 

Umowa nr …../2023 
zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr DA.340.21.23 

 
w dniu …………………. 2023 r. pomiędzy: 

Województwem Dolnośląskim, Dolnośląskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego 

Kadr w Legnicy, z siedzibą przy Placu Zamkowym 1,  59-220 Legnica - jednostką budżetową 

Samorządu Województwa Dolnośląskiego – posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 

691-25-11-621 oraz numer statystyczny w systemie REGON 361830153, zwaną w dalszej 

części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez Tomasza Szczytyńskiego – dyrektora 

DCKUiJK w Legnicy, upoważnionego zgodnie ze statutem jednostki do samodzielnej 

reprezentacji,  

a 

………………………………………… 

zwaną/ym dalej Wykonawcą 

 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest yakup systemu nawigacyjno-informacyjnego wg szczegółowego opisu 

technicznego zawartego w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
§2 

Oświadczenia Stron 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy stanowi jego własność, nie jest w żaden 

sposób obciążone na rzecz osób trzecich, a także nie narusza praw osób trzecich. 

2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i 

fizycznych oraz zgodny z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-

eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zaś czynności 

związane z dostawą będą wykonywane z zachowaniem najwyższej staranności. 

3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony do Zamawiającego będzie 

pochodził bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta 

kanałów dystrybucyjnych. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania techniczne, 

określone w szczegółowym opisie technicznym zawartym w dokumentach postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
1. Całkowita wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi: netto: ………………… zł, 

podatek VAT (………%): ………………… zł, brutto: ………………… zł (słownie brutto: ………………… zł). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca powinien 

był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy. 

3. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że wskazany na fakturze rachunek bankowy 

Wykonawca znajduje się w wykazie (tzw. biała lista podatników VAT) prowadzonym przez 

szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

§ 5 



 

 

Warunki płatności wynagrodzenia 
1. Płatność na podstawie prawidłowo wystawionej faktury nastąpi do 30 (trzydziestu) dni od 

daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

§ 6 
Termin i warunki realizacji umowy 

Termin realizacji: do 30 maja 2023 r. 
 

§ 7 
Gwarancja i serwis gwarancyjny 

Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc 
od dnia wystawienia faktury. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia postanowień umowy będą dokonywane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

obowiązującego prawa oraz właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Ewentualne spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą 

podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla 

Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

 
 
 
    
 
 
                      Sprzedający        Zamawiający 
 
 
 


