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Umowa Nr GPI.041.9.1.2018 – projekt 

 

zawarta w dniu ………………………………… pomiędzy  

Gminą Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, NIP 8241708503  

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,  

reprezentowaną przez Wójta Gminy – Waldemara Cyrana, 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Anny Rukat, 

a  

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

reprezentowaną/ym przez: 

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

zwana/ym dalej Wykonawcą, 

zwanymi łącznie „Stronami”, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na jego rzecz dostawy 

sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pt. Podniesienie kompetencji 

cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.  (dalej jako „Przedmiot Umowy”). 

2. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w Zapytaniu ofertowym oraz ofercie 

Wykonawcy z dnia ....................................  

3. Wykonawca oświadcza, że towary objęte Przedmiotem Umowy odpowiadają wszystkim 

cechom określonym w Zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy oraz będą fabrycznie 

nowe. 

4. Wykonawca oświadcza, ze jest (będzie) właścicielem w/w towarów, posiada prawo 

swobodnego dysponowania nimi oraz, że nie będą one dotknięte żadną wadą fizyczną,  

a także wadą prawną, w szczególności nie będą obciążone prawami osób trzecich. 

 

§ 2 

TERMIN DOSTAWY I WARUNKI JEJ ODBIORU 

1. Przedmiotem Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 10 grudnia 2018 r. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z co najmniej  

3-dniowym wyprzedzeniem. Dni możliwej dostawy: od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8.00 do 16.00. 

3. Należyte wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone w drodze podpisania przez 

Strony protokołu odbioru. 

4. W przypadku dostrzeżenia przez Zamawiającego jakichkolwiek nieprawidłowości  

w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zostaną one uwzględnione w treści protokołu 

odbioru, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy/skorygowania w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od daty odbioru. Usunięcie/skorygowanie wad 

zostanie stwierdzone w drodze stosowanej adnotacji w treści protokołu odbioru. 
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5. Termin, o którym mowa w ust. 1, zostanie zachowany jeżeli najpóźniej w jego ostatnim 

dniu Zamawiający podpisze bez zastrzeżeń (bez dalszych zastrzeżeń) protokół odbioru.  

W tym też dniu dostawa zostanie uznana za wykonaną. 

6. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności na Zamawiającego nastąpi z chwilą 

podpisania przez niego protokołu odbioru – bez zastrzeżeń. 

7. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie pozbawia 

Zamawiającego roszczeń z tytułu wad towarów. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  

w łącznej kwocie brutto …………………. zł (słownie:……………………………………). 

2. Wynagrodzenie ma charakter ostateczny (obejmuje wszystkie koszty). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem  

na rachunek bankowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę faktury VAT. Faktura VAT będzie mogła zostać wystawiona  

na podstawie protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, podpisanego bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego. 

4. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie towary objęte Przedmiotem Umowy są zgodne  

z wszelkimi wymaganiami Zapytania ofertowego oraz ofertą Wykonawcy, a także nie 

posiadają jakichkolwiek wad, w tym w szczególności wad wynikających z niewłaściwego 

materiału, złej jakości wykonania lub wadliwej konstrukcji czy instalacji. W tym też 

zakresie Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości („Gwarancja”). 

2. Gwarancja udzielana jest na okres …… miesięcy liczony od daty podpisania przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

3. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych 

Wykonawca może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną 

odpowiedzialność i na własny koszt. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest 

do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń, t.j. do bezpłatnej 

naprawy lub wymiany – według uzasadnionego wyboru Zamawiającego: podzespołów, 

elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe,  

tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, 

błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. 

Gwarancją objęte są wady urządzenia wynikające z wad materiałowych oraz wad 

wykonania. 
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4. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji wykonywane będą w siedzibie 

Zamawiającego. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, 

materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty 

związane wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady obciążają 

Wykonawcę. 

5. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania 

wad ujawnionych w okresie Gwarancji, w ciągu 48 godzin – „Czas reakcji serwisu 

technicznego”) od chwili doręczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego 

(chyba, ze termin ten nie będzie możliwy do zachowania z powodu obiektywnych 

wymogów technicznych – w takiej sytuacji Strony uzgodnią inny, możliwe najkrótszy 

termin). 

6. Strony zgodnie potwierdzają, że samodzielnym dokumentem potwierdzającym udzielenie 

Gwarancji jest niniejsza Umowa. 

7. Niezależnie od Gwarancji, Zamawiającemu przysługiwać będą: 

1) uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, której okres trwania Strony zrównują z okresem 

Gwarancji (§4 ust. 2 Umowy); 

2) uprawnienia z gwarancji jakości producenta – jeżeli jest ona udzielona przy obrocie 

towarami. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu, w ramach dostawy wszelkich dokumentów niezbędnych  

do korzystania z w/w gwarancji. 

8. Dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy  

od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

9. W sytuacji, gdy dany towar posiadać będzie gwarancję producenta, zapewniającą 

Zamawianemu uprawnienia na poziomie nie gorszym, niż opisane w niniejszym paragrafie 

– Wykonawca zwolniony będzie (wobec tego towaru) z obowiązku udzielenia własnej 

gwarancji. Spełnienie w/w warunku zwolnienia z obowiązku udzielenie gwarancji 

powinno być należycie wykazany przez Wykonawcę. 

 

§5 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu/skorygowaniu wad zgłoszonych w ramach odbioru Przedmiotu 

Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki; 

3) za zwłokę w przystąpieniu do naprawy/wymiany gwarancyjnej w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdą godzinę zwłoki; 

4) za zwłokę w realizacji naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 
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2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

Odstąpienie od umowy nie niweczy prawa do domagania się zapłaty kar umownych. Kary 

umowne ulegają sumowaniu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 6 

ZMIANA UMOWY 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy: 

1) W wypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki. 

2) W wypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją 

Pośredniczącą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać 

zmieniona aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Pośredniczącą; 

3) W zakresie możliwość zmiany terminów dostaw – w przypadkach uzasadnionych 

organizacyjnie po stronie Zamawiającego. 

2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Jako swojego przedstawiciela do kontaktów w ramach wykonania Umowy, Wykonawca 

wskazuje: ………………………….., tel. ………………….. , email ...……………………  

2. Spory związane z Umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. Jurysdykcja należy do sadów polskich. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających  

z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

4. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego. 

5. Umowa zostaje sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 


