
UMOWA (wzór) 

 

zawarta w dniu ……………………………… w Płocku pomiędzy:  

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  Płock Sp. z o.o. w organizacji,  

Plac Celebry Papieskiej 1,  09- 400 Płock  

reprezentowanym  przez .......................................................... 

zwanym dalej Zamawiającym  

...................................................................... 

...................................................................... 

reprezentowanym przez: 

...................................................................... 

zwanym  dalej Wykonawcą 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na dostawę i serwis sprzętu fiskalnego o wartości netto poniżej 30000 

euro Strony postanawiają: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Dostawy kompletnego i fabrycznie nowego sprzętu fiskalnego o parametrach i ilościach 

określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2) Instalacji zamówionego sprzętu, programowania i fiskalizacji na obiektach Zamawiającego do dnia 

31.12.2016r., na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

3) Serwisu sprzętu fiskalnego będącego w posiadaniu Zamawiającego w zakresie: 

a) napraw serwisowych pogwarancyjnych sprzętu fiskalnego; 

b) napraw serwisowych gwarancyjnych sprzętu fiskalnego, w zakresie nie naruszającym praw 

Zamawiającego; 

c) instalacji, konserwacji i programowania urządzeń fiskalnych; 

d) usług towarzyszących, polegających na dostosowaniu funkcji sprzętu do bieżących wymogów 

systemowych, np. rozbudowy, modernizacje systemów sprzedaży; 

e) okresowych przeglądów kas Zamawiającego – zgodnie z wymogami prawa; 

2. Wykonawca oświadcza, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta kas i drukarek fiskalnych 

wymienionych w załączniku nr 1, będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną  ofertą w dniu  

…............……….. , stanowiącą integralną część umowy, a fakt obsługi serwisowej świadczony przez 

Wykonawcę jest zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego. Zamawiający oświadcza ponadto, że 

spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r w sprawie kas rejestrujących 

(Dz.U. poz. 363)   

§ 2 

1. W zamian za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 1 pkt. 1 i 2 Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:  

    - drukarka fiskalna................................. zł brutto/szt., (słownie zł:………………………….……..), 

      w  tym podatek VAT ……...…%.  

    - kasa fiskalna................................. zł brutto/szt., (słownie zł:………………………….……..),  

      w tym podatek VAT ……...…%. 

2. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy, zostanie zrealizowana przelewem na  wskazane konto 

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem jej wpływu do 

Zamawiającego nie później niż 20 dni przed datą płatności. W przypadku,                  gdy tak ustalony termin 

wypadnie w dniu świątecznym lub wolnym od pracy u Zamawiającego, płatność nastąpi w najbliższym 

następującym dniu roboczym. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, określonego § 1 

ust 1 pkt. 1 i 2, podpisany przez uprawnione osoby. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, określony w § 1 ust 1 pkt. 1 i 2 w 

następujący sposób: 

- 12 miesięcy na urządzenia fiskalne, 

- 60 miesięcy na moduł fiskalny.  

5. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Ustawową rękojmię 

przedłuża się na okres równy gwarancji. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, 



techniczną i estetyczną przedmiotu umowy; 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania sprzętu przyjętego 

do serwisowania i do wykonywania wszelkich napraw zleconych przez Zamawiającego. 

2. Zgłoszenie naprawy sprzętu fiskalnego objętego niniejszą umową dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, 

wymieniony w § 6 niniejszej umowy. 

3. Termin naprawy urządzeń uzależniony jest od: 

1) czasu zgłoszenia naprawy; 

2) wymaganego przez Zamawiającego czasu naprawy i wynosi: 

a) naprawy zgłoszone w godz. 7
00

 – 15
00

 w dni robocze Wykonawca zobowiązuje się usunąć 

niezwłocznie, w terminie do 2 dni od ich zgłoszenia (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy). Czas reakcji na zgłoszenie nie przekroczy 5 godzin; 

b) naprawy zgłoszone po godz. 15
00

 dnia poprzedzającego dni wolne od pracy Wykonawca 

zobowiązuje się usunąć niezwłocznie, w terminie do 2 dni, licząc od godz. 7
00

 następnego dnia 

roboczego (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

4. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać na własny użytek i nie udostępniać osobom trzecim 

informacji zawartych w urządzeniach fiskalnych objętych niniejszą umową. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnych części zamiennych do wykonania napraw 

sprzętu fiskalnego objętego niniejszą umową. 

§ 4 

1. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy dostęp do urządzeń fiskalnych przeznaczonych do serwisu 

w terminie wcześniej uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do należytego utrzymania sprzętu oraz jego obsługi zgodnie  z zaleceniami 

producenta, określonymi w instrukcji obsługi danego urządzenia. 

§ 5 

1. W zamian za realizację prac serwisowych i pogwarancyjnych  rozliczenie następować będzie sukcesywnie, 

za wykonane w danym terminie prace. 

2. Wartość robocizny rozliczna będzie jedną z niżej wymienionych metod: 

1) ryczałtowo – za następujące czynności i w wysokości kwoty netto: 

a) okresowy przegląd kasy/drukarki     cena …………… zł/szt. 

b) programowanie kasy (do 100 kodów)   cena   ……………zł/szt. 

c) programowanie kasy (od 100 kodów)  cena  ……………..zł/szt. 

2) na podstawie ilości przepracowanych i potwierdzonych przez Zamawiającego godzin pracy w 

wysokości stawki: 1 roboczogodzina -  cena  ………………..zł netto. 

3. Do wartości naprawy Wykonawca doliczy koszt użytych materiałów, według obowiązujących cen rynkowych.  

4. Podstawą do rozliczenia będzie wypełniony przez Wykonawcę protokół naprawy sprzętu, podpisany przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Należności płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia poprawnej 

faktury, pod warunkiem jej wpływu do Zamawiającego nie później niż 20 dni przed datą płatności. Przy 

wpływie opóźnionym, termin płatności ulega przesunięciu o ilość dni opóźnienia. Jeśli tak ustalony termin 

wypadnie w dniu świątecznym lub wolnym od pracy u Zamawiającego, płatność nastąpi w najbliższym 

następującym dniu roboczym. 

§ 6 

1. Za opóźnienie wykonania umowy dot. § 1 ust. 1-2  naliczana będzie kara w wysokości 1% wartości 

zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 

2. Za nieterminowe wykonanie napraw serwisowych wyszczególnionych w § 3 ust 3 Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do naliczenia kar. Zwłoka w wykonaniu umowy za każdy dzień opóźnienia, skutkuje karą w 

wysokości ,…..…zł netto (słownie:…………………………………………). 

3. W przypadku wystąpienia kar umownych po stronie Wykonawcy, Zamawiający wystawi fakturę obciążającą 

Wykonawcę w wysokości kary umownej. Strony dopuszczają wzajemne rozliczenie w formie finansowej 

kompensaty wierzytelności.  

4. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy powstanie szkoda – Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości, ponad 

wysokość kar umownych. 

§ 7 

Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 



jest: …………………………………………………………………………………………………. 

Dane kontaktowe Wykonawcy : ………………………………………………………………. 

§ 8 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich szkód powstałych z jego winy w czasie realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Spory powstałe na tle wykonania umowy Strony rozwiązywać będą w sposób polubowny, a w przypadku 

braku porozumienia spór zostanie poddany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego 

§ 9 

1. Niniejsza umowa została zawarta na okres : do dnia ………………. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o której mowa w ust. 1 z zachowaniem 1–miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Każda zmiana treści umowy może nastąpić w formie obustronnie podpisanego 

aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 10 

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

 

 

Zamawiający        Wykonawca 


