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UMOWA nr  RR-V.041.3.38.2016.DP/POPT 

PROJEKT 

 

w sprawie realizacji zamówienia:  Wynajem sprzętu komputerowego                              

( 15 sztuk laptopów) na potrzeby szkoleń dla beneficjentów 

 

zawarta w dniu…………………….. w …………………pomiędzy: 

 

 

 Województwem Podkarpackim – Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 

Rzeszów, reprezentowanym przez Lesława Majkuta – Sekretarza Województwa 

Podkarpackiego – Dyrektora Departamentu Organizacyjno Prawnego, działającego 

na podstawie pełnomocnictwa nr OR-II.087.261.2016 z dnia 6 października 

2016r. 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a  

 

 …………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanych łącznie w dalszej części niniejszej umowy Stronami lub z osobna Stroną 

 

o następującej treści: 

 

 

 Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm),                            

na podstawie  art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy. 
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§ 1 Przedmiot Umowy i termin realizacji 

 

  
1. Przedmiotem umowy jest wynajem 15 laptopów w celu przeprowadzenia 
szkolenia przez Zamawiającego na zasadach określonych                                               
w niniejszej umowie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony               
w  ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie z ofertą oraz  z § 2 ust. 1  niniejszej 
umowy. 
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do wskazanego przez 

Zamawiającego w § 2 ust. 1 lit a miejsca  w terminie do 12 grudnia 2016 r.  

 
 

 

 

§ 2 Obowiązki Wykonawcy 

 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się do: 

 

a) Dostarczenia  oferowanych laptopów do siedziby Zamawiającego na  
adres:  

 
     Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

                Główny Punkt Informacyjny 

     Al. Ł. Cieplińskiego 4  

     35-010 Rzeszów 

 

b) Wynajmu 15 komputerów mobilnych typu laptop                                                    
(wraz z oprogramowaniem, torbą ochronną, zasilaczem oraz myszą) na 
potrzeby szkolenia  w okresie od 12 grudnia do  22 grudnia 2016 r., 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i minimalnymi parametrami  
technicznymi  i wyposażeniem wymienionym poniżej: 

 
 
   

Wymagane elementy zestawu 
komputerowego  

Urządzenie główne (laptop)+kompatybilna i 
zainstalowana myszka bezprzewodowa  

Procesor  2 rdzenie, 1.40 GHz.  

Przekątna ekranu  15,6”  

Pamięć RAM  4 GB , rodzaj pamięci RAM: DDR3.  

Dysk twardy  100 GB  

Karta graficzna  Wystarczająca do pracy biurowej oraz 
prezentacji multimedialnych, może być 
zintegrowana z płytą główną - o wydajności 
nie gorszej niż karta graficzna INTEL HD 
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3000  

Zainstalowany system operacyjny  Microsoft Windows PL z licencją ważną przez 
okres trwania najmu  

Zainstalowane oprogramowanie  Pakiet biurowy Microsoft Office min. 2007 z 
licencją ważną przez okres trwania najmu, 
Program antywirusowy   z licencją ważną 
przez okres trwania najmu  

Stan konfiguracji  Sprzęt (BIOS, system operacyjny, 
Oprogramowanie Office, oprogramowanie 
antywirusowe) gotowe do natychmiastowego 
użytku oraz zaktualizowane wg stanu na 
dzień wydania sprzętu  

Gwarancja na funkcjonowanie sprzętu  Przez cały okres trwania umowy.  

Łączność bezprzewodowa                                  WI-fi 

   

 
  

 

 

 

 

§ 3 Oświadczenia Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż 

 

a) Odpowiada za prawidłowy stan techniczny urządzeń.  Koszty ewentualnej 
naprawy ponosi Wykonawca. 

b)  W przypadku awarii urządzenia Wykonawca podstawi nie później niż do 

godz. 9.00 kolejnego dnia roboczego (od dnia zgłoszenia awarii) 

urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie 

uszkodzone. 

c)  Oferowane urządzenia  są, sprawne  technicznie, bezpieczne, 

kompletne i gotowe do pracy. 

d) Komputer  posiada bezawaryjną możliwość połączenia się z siecią 

bezprzewodową w celu umożliwienia uczestnikom szkolenia  pracy 

online  na generatorze wniosków 

 

 

§ 4 Okres Wynajmu 

 

Wykonawca wynajmie 15 sztuk laptopów na okres od 12 grudnia do 22 grudnia 

2016 r. 
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§ 5  Zasady płatności 

 

1. Strony określają czynsz za wynajem  przedmiotu zamówienia określonego                  

w § 1 ust.1, w terminie od 12 grudnia do 22 grudnia 2016 r.,                                              

w kwocie  ……. zł (słownie: ) PLN brutto, w tym obowiązująca stawka podatku 

VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko                       

i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów 

związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu umowy w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia faktury VAT, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze.  

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest protokół odbioru 

podpisany przez Zamawiającego . W imieniu Zamawiającego odbioru przedmiotu  

zamówienia dokona Koordynator Sieci Punktów Informacyjnych lub osoba przez 

niego upoważniona na podstawie stosownego upoważnienia poprzez podpisanie 

protokołu odbioru, bądź oświadczy na piśmie, iż odbioru odmawia z podaniem 

przyczyny.  

 

dane do faktury:         Województwo Podkarpackie  
                                     al. Łukasza Cieplińskiego 4  
                                     35-010 Rzeszów  

                        NIP: 813-33-15-014 

 

5. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Termin zapłaty zastrzeżony jest na korzyść Zamawiającego. 

7. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 

Wykonawcy należą się odsetki ustawowe. Odsetki za opóźnienie niezawinione 

nie należą się.  

8. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską                 

z środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna na lata 2014 - 2020 – Projekt: „System Informacji o Funduszach 

Europejskich”. Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/53/14 z dnia 11.04.2014 r. 

 

 

 

§ 6 Osoby uprawnione do kontaktu 
 
1. Po stronie Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą              
w sprawie realizacji postanowień umowy są działający każdy z osobna:  
 

a) Damian Pałys 
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b) Paweł Rak  

  
2. Po stronie Wykonawcy osobą uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym                     
w sprawie realizacji postanowień umowy jest ………………………. 
 
3. Zmiana osób, o których mowa wyżej, następuje poprzez pisemne powiadomienie 
drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy.  

 

 

 

 

§ 7 Kary Umowne 
 

1.  W przypadku niewykonania umowy, odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niewłaściwego lub 

nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 5%  łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 umowy. 

2. Za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,5 % 
wartości łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.  
3. Karę, o której mowa w ust.1 lub ust. 2, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od 
dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.  
4. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
dokonania zapłaty wszystkich kar wcześniej nałożonych  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy 
– na zasadach ogólnych – przenoszącego wysokość zastrzeżonych w umowie kar 
umownych, jeżeli rzeczywista wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar 
umownych.  
6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych                                     
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

  

 

 

§8 Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności. 

2. Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy 

należycie, a ewentualne drobne spory załatwiać polubownie.  

3. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający                          

i Wykonawca będą posiłkować się postanowieniami oferty Wykonawcy.                        

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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4. Wszystkie zawiadomienia, wezwania, oświadczenia woli i wiedzy oraz inna 

korespondencja, będą dokonywane w formie pisemnej oraz będą traktowane 

jako prawidłowo dostarczone w przypadku doręczenia osobistego lub wysłania 

listem poleconym albo kurierem na adres Stron wskazany w komparycji umowy. 

5. Korespondencja przekazana lub doręczona osobiście będzie uważana za 

przekazaną lub doręczoną w dniu doręczenia. Korespondencja wysłana listem 

poleconym lub kurierem będzie uznana za przekazaną lub doręczoną w trzecim 

dniu roboczym po dniu nadania, chyba że zostanie wykazane, że została 

otrzymana później, w którym to przypadku będzie uważana za przekazaną lub 

doręczoną w chwili jej otrzymania. 

6. Wszelkie wynikłe z niniejszej umowy spory rozstrzygane będą przed sądem 

powszechnym miejscowo dla Zamawiającego. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

8. Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 
 

Zamawiający                                                  Wykonawca 
 

 

 

 


