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Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

PROJEKT UMOWY 

 

Zawarta w dniu …………………. 2015 roku  w Zwoleniu  pomiędzy  Powiatem Zwoleńskim z siedzibą w Zwoleniu, 
przy ul. Władysława. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń,  

NIP: 811-17-66-100  REGON: 670223221 

reprezentowanym przez:  

1. Waldemara Urbańskiego - Starostę Zwoleńskiego 

2. Arkadiusza Sulimę   - Wicestarostę 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a   ………………………………………………… z siedzibą  w ……………………………………………………………………………… 

NIP:……………………………………  REGON:…………………………………KRS………………………………………… 

przy Sądzie……………………………………………………… reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………..   

zwanym dalej „Wykonawcą”  

§ 1. 

Przedmiot umowy. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ilości 45 szt. 
zgodnie z załącznikiem nr 1, dla Powiatu Zwoleńskiego z siedzibą w Zwoleniu przy  ul. Wł. Jagiełły 4.  

2. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zamawia, zaś Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania 
pełnego zakresu rzeczowego niniejszej umowy zgodnie z warunkami przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, obowiązującymi przepisami prawa, ogólnie przyjętą wiedzą w tym 
zakresie, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym  

 

§ 2. 

Termin i miejsce  realizacji umowy 

1. Realizacja umowy nastąpi w ciągu 10 dni licząc od dnia podpisania umowy. 
2. Dostawy będą realizowane  transportem i na koszt Wykonawcy wraz z wyładunkiem wykonanym przez 

Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
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§ 3. 

Obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) przed realizacją każdej dostawy  skontaktuje się z Zamawiającym i potwierdzi termin dostawy, 

2) poniesie koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu oraz opłat celnych 

przedmiotu dostawy, 

3) zapewni dostawę, rozładunek i wniesienie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 

4) zaoferowany sprzęt pochodzi z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących 

rynek polski, zapewniający w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, 

5) zaoferowany sprzęt dostarczy Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, których 

przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji, 

6) zaoferowany sprzęt jest fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem 

używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy, wyprodukowany nie 

wcześniej niż 6 miesiącami od daty złożenia zamówienia. 

7) zaoferowany sprzęt posiada oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub 

bezpośrednio na sprzęcie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 138 poz. 935 ze zm.) 

8) zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie parametry techniczne i jest objęty gwarancją na warunkach 

określonych w załączniku Nr 1. 

9) ponosi odpowiedzialność za utratę, niekompletność lub uszkodzenie przedmiotu zamówienia do 

czasu ich odbioru przez Zamawiającego 

10) będzie współpracował z Zamawiającym i udzielał pełnej informacji na temat postępu i zakresu 

wykonanych dostaw na każde żądanie Zamawiającego lub osoby przez niego wskazanej. 

11) Dostarczy wraz z fakturą, podpisany przez Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy. 

2. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego sprzętu, w przypadku: 
1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu a przedstawionymi w ofercie, 

z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 9 ust.1 pkt 6) projektu umowy  
2) uszkodzenia lub wady umożliwiającej użycie sprzętu. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2, przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 11 ust 1 
sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania sprzętu a Wykonawca jest obowiązany do 
wymiany sprzętu na nowy wolny od wad. Jeżeli termin dostawy wymienionego sprzętu przekroczy termin 
o którym mowa w § 2 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 8 ust 1 pkt 1)  
umowy. 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego. 

W trakcie realizacji Zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) udostępnienia pomieszczeń niezbędnych do składowania  dostawy będącej  przedmiotem 
zamówienia, 

2) oddelegowania kompetentnych pracowników do współpracy z Wykonawcą oraz przejęcia 
dostarczonego sprzętu. 

 
 
 

§5. 
Gwarancja i serwis 
1. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją wymienioną w  załączniku Nr 1 świadczoną w miejscu 

instalacji, a miejscem wykonywania usług gwarancyjnych jest miejsce instalacji sprzętu  lub podany punkt 

serwisowy z którym Wykonawca ma podpisaną umowę serwisową: dostawa do miejsca wykonania 
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napraw gwarancyjnych i zwrot po wykonaniu naprawy w miejsce użytkowania sprzętu realizowana jest w 

całości przez Wykonawcę (lub inne upoważnione przez Wykonawcę podmioty) i na jego koszt. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się po odbiorze technicznym sprzętu i podpisaniu przez obie strony 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia 

wady. 

4. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię następny dzień roboczy po dniu zgłoszenia awarii. 

5. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty 

Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne 

uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym 

koszty w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania dowodu zapłaty. 

6. W przypadku awarii tego samego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego 

elementu lub sprzętu w terminie 14 dni roboczych na nowy wolny od wad, tego samego typu i o tych 

samych lub- gdy to niemożliwe- lepszych parametrach technicznych. 

7. Przy odbiorze sprzętu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne i instrukcję obsługi, 

a Zamawiający zobowiązuje się dotrzymać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez 

producenta. 

8. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie w 

chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 

obowiązywania gwarancji. 

9. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji. 

10. Strony postanawiają, że okres rękojmi nie może zakończyć się przed upływem trzech miesięcy  od upływu 

okresu gwarancji. 

 

§ 6. 

Wynagrodzenie. 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  zawiera wszystkie koszty 
niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające ze szczegółowej specyfikacji zawartej w opisie 
przedmiotu zamówienia (załącznika Nr 1 do), jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można było 
należycie wykonać zamówienia. 

2. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 
wartość netto ………………… zł. ( słownie zł: ………………………………………………) podatek VAT  …………………… zł.   

( słownie zł:………………………………………), co stanowi wartość brutto ……………………………… zł. (słownie 

złotych: ……………………………………………………………………………………) 

na podstawie oferty złożonej w dniu ………………………………………… 2015 roku. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2, obejmuje m.in. podatek VAT,  koszty dostarczenia 
sprzętu i oprogramowania, opłaty licencyjne, koszty związane z przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych i praw zależnych, koszty związane z wykonaniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy 
określonych w umowie oraz wszelkie inne koszty, które nie zostały wymienione, ale są niezbędne do 
należytego wykonania zamówienia. 

4. Zgodnie z art. 632  § 19 k. c., z zastrzeżeniem art.632 § 2 k. c., Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 
dostawy. 

5. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne do 
zakończenia realizacji zamówienia. 
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§ 7. 

Sposób rozliczania. 

1. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków wykonania 

zamówienia i udzielania Wykonawcy w razie potrzeby niezbędnych wskazówek. 

2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez zastrzeżeń przez 

przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Oryginał faktury Wykonawca przekazuje odbierającemu 

dostarczony sprzęt. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę (określoną w § 6 ust. 2 niniejszej umowy) 

zgodnie z ceną oferty wyrażoną w formularzu propozycji cenowej (załączniku Nr 2 do zaproszenia), 

stanowiącym jednocześnie załącznik nr 1 do niniejszej umowy, po należytym wykonaniu przedmiotu 

umowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę na adres 

Zamawiającego. 

4. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca będzie miał prawo naliczać 

odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnienia. 

5. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego. 

 

§ 8. 

Kary umowne. 

1. W razie wystąpienia opóźnienia  w wykonywaniu umowy, Zamawiający naliczał będzie kary umowne w 

wysokości: 

1) 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 – za każdy dzień opóźnienia,   

przekraczający termin realizacji zamówienia wynikający z  § 2 ust.1  umowy.  

2) 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 – za każdy dzień opóźnienia,   
przekraczający termin świadczeń gwarancyjnych i serwisowych wynikających z § 5 ust. 4,5 i 7 umowy 

3) 10% łącznej należności brutto określonej w § 6 ust. 2 – w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego 
od umowy z przyczyn o których mowa  w § 10 ust 1 pkt 4) niniejszej umowy. 

2. Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy. 

3. Kary o których mowa w ust.1 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania 
do ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z bieżących należności Wykonawcy. 

 

§ 9 

Zmiana postanowień umowy. 

1. Istotne zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: 
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, 
2) zaistnienia siły wyższej, 
3) zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie 

Zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi lub technicznymi,  

4) wprowadzenia innego podwykonawcy niż wskazany w wykazie,  lub zmiany zakresu zamówienia 
powierzonego podwykonawcy, o ile Wykonawca wykaże, że proponowana zmiana usprawni 
realizację zamówienia lub jest niezbędna do jego wykonania, 

5) zmiany wynikającej ze zmiany zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie Projektu 
lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu, w tym co do sposobu rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, 

6) zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie 
danego modelu (typu) z produkcji przez producenta, (po terminie otwarcia ofert)  a dostępny 
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będzie przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż oferowany za cenę taką jak ustalono 
w ofercie. Wykonawca musi pisemnie udokumentować, a Zamawiający musi wyrazić zgodę, gdy 
konieczność takich zmian wynika z innych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego ani 
Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że nie mają wpływu na zmianę wysokości 
wynagrodzenia  

2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu 
podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem §11 ust 3. 

3. Wniosek o wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7 musi być złożony na piśmie i 
uzasadniony. 
 

§ 10. 

Odstąpienie od umowy. 

1. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a 

zwłaszcza Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy dostawa jest realizowana  wadliwie lub 

sprzecznie  z umową a także gdy opóźnienie w dostawie lub wymianie sprzętu w ramach gwarancji lub 

rękojmi przekroczy 14 dni, naliczając Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 8ust. 1 pkt 3) 

umowy. 

§ 11. 

Realizacja umowy. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że w sprawie  bezpośredniej realizacji niniejszej umowy Wykonawca 

działał będzie osobiście lub przez następujących przedstawicieli: 

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

a przedstawicielem Zamawiającego będzie: 

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

2. Odbioru przedmiotu umowy dokona osoba zamawiająca sprzęt, spisując stosowny protokół zdawczo-

odbiorczy podpisany przez obie strony. 

3. Osoby wymienione powyżej mogą zostać zmienione w trakcie realizacji umowy na inne za uprzednim 

pisemnym poinformowaniem strony drugiej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi 

zmiany umowy wymagającej  sporządzenia aneksu. 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1. Strony oświadczają, iż wynikające z niniejszej umowy sprawy sporne będą załatwiane polubownie  
w drodze uzgodnień i porozumień. Wszczęcie postępowania sądowego jest dopuszczalne w przypadku,  
w którym postępowanie ugodowe nie zostanie rozstrzygnięte. 

2. Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd powszechny właściwy do siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Umowa została sporządzona w  czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
                  ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                   WYKONAWCA          


