Załącznik nr 4 do SWZ
egzemplarz nr ....
sprawa nr RIRG.271.10.2022
UMOWA nr ............... /projekt/
zawarta w Drzycimiu w dniu ................. roku pomiędzy:
Gminą Drzycim zwaną w dalszej części umowy „ Z A M A W I A J Ą C Y M “
z siedzibą 86 – 140 Drzycim ul. Podgórna 10, NIP: 559-10-05-396
reprezentowaną przez Wójta Gminy Drzycim – Mariana Krywalda,
oraz Skarbnika Gminy – Joannę Riesop – udzielającą kontrasygnaty
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać
adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP
……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez ..........
/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy ,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę
miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), NIP ……………, REGON …………., , zwaną/-ym dalej
„WYKONAWCĄ”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego
załącznik do umowy ,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.
ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(zwaną dalej “umową”)
Strony uzgadniają, co następuje:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa PZP,
„ZAMAWIAJĄCY” zleca, a „WYKONAWCA” przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
zwane w dalszej części umowy przedmiotem umowy.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę 192 szt. laptopów do siedziby
Zamawiającego – Urzędu Gminy w Drzycimiu ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim.
Wykonawca dokona dostawy przedmiotu umowy zgodnie z parametrami określonymi w szczegółowym opisie
przedmiotu umowy, który będzie nieużywany, kompletny, wolny od wad.
3. Wykonawca przekaże upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego pełną dokumentację sprzętu
komputerowego, karty gwarancyjne, licencje/certyfikaty oraz, jeżeli jest to wymagane, kopie deklaracji zgodności i
naklejki (etykiety), sporządzone w języku polskim w sposób jasny, zrozumiały i czytelny.
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy: parametry, dane techniczne oraz wymagania Zamawiającego zawarte są
w Załączniku do niniejszej Umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie deklarowanych warunków realizacji przedmiotu Umowy
przedstawionych w ofercie.
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6. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Urzędu Gminy w Drzycimiu przy ul. Podgórnej 10 85, 86-140
Drzycim, transportem własnym Wykonawcy, od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, czwartek-piątek w godz.
7:00-15:00 (termin dostawy należy uzgodnić z Zamawiającym).
Przez pojęcie „dostawy” każdorazowo należy rozumieć: odpowiednio zakup/sprzedaż kompletnego produktu,
instalację systemu operacyjnego na każdym zamówionym laptopie, opakowanie, załadunek, transport, rozładunek i
wniesienie przedmiotu zamówienia do wskazanego miejsca w siedzibie zamawiającego, które będzie wyznaczone
na parterze budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu, w godzinach pracy zamawiającego.
7. Wszelkie koszty dostawy będzie ponosił Wykonawca. W tym celu wszelkie koszty dostawy muszą zostać
wycenione w cenie złożonej oferty, w tym m.in. koszty: załadunku, transportu, zakupu paliwa, wynagrodzenia,
rozładunku i wniesienia, związane z należytą realizacją przedmiotowego zamówienia oraz zawartą na tą okoliczność
umowy.
8. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, objęty gwarancją producenta, wolny
od wad, w pełni sprawne technicznie, charakteryzować się trwałością i dobrą jakością oraz gotowy do użycia bez
żadnych dodatkowych inwestycji. Przedmiot umowy powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy
(przyłącza, kable, itp.) potrzebne do uruchomienia i pracy sprzętu, bez konieczności zakupu dodatkowych
elementów.
Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów
uszkodzenia i użytkowania, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu i datą
produkcji.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone laptopy były takie same, tj. pochodziły od tego samego
producenta i miały ten sam typ/model. Zamawiający nie dopuszcza dostawy przedmiotu zamówienia typu
refurbished, poleasingowego, itp.
9. Dostawę sprzętu komputerowego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi,
przepisami sanitarnymi, BHP, ppoż., aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej
umowie.
10. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny prowadzony przez Producenta wyposażenia lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
11. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy oraz,
że nie jest on obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Termin realizacji 30 dni od dnia podpisania umowy
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższego terminu i wykonać przedmiot umowy w terminie
zapisanym w niniejszej umowie.
3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcę.
Termin dostawy należy wcześniej uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, wskazanym w § 5 umowy, z co
najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć dostarczany towar na czas transportu.
5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę przedmiotu zamówienia do miejsca przeznaczenia (w
tym za ewentualne braki i wady powstałe w czasie transportu).
§3
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają cenę za przedmiot umowy na podstawie oferty Wykonawcy w kwocie:……………….zł brutto
(słownie: ……………………… zł) w tym kwotę netto ………………. (słownie: ……………………………. zł).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Cena zawiera w sobie wszelkie
koszty Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności udzielone licencje na
warunkach określonych w załączniku, upusty, rabaty, cła, marże, koszty związane z transportem: załadunek, dowóz,
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wyładunek pod adres wskazany przez Zamawiającego i nie ulegnie zwiększeniu w okresie obowiązywania niniejszej
umowy.
3. Rozliczenie końcowe dostawy nastąpi fakturą końcową po dostarczeniu całości towaru zgodnego z
szczegółowym opisem przedmiotu umowy oraz wolnego od wad. Wykonawca przedłoży fakturę w terminie nie
dłuższym 30 dni od podpisania protokół odbioru przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Faktura opłacana będzie na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury wraz z protokołem odbioru podpisanego przez obie strony.
5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanych faktur Wykonawca ma obowiązek poinformować
Zamawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem ich złożenia. Zamawiający niezwłocznie
przekaże Wykonawcy informacje o numerze konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania.
7. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców do faktury Wykonawca będzie miał
obowiązek dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o zapłacie należnych im
wynagrodzeń.
8. Wykonawca wystawi fakturę na płatnika, którym jest: Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, 86 – 140 Drzycim,
posiadająca numer NIP 559 – 10 – 05 – 396.
9. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy, które Zamawiający będzie weryfikował w prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Wykazie podatników VAT.
10. W przypadku braku danych Wykonawcy w Wykazie podatników VAT płatność zostanie wstrzymana do czasu
wyjaśnienia przyczyn.
11. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, w
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
§4
OBOWIĄZKI STRON UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest:
1)
dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z minimalnymi wymaganiami zamawiającego
określonymi w SWZ;
2)
dostarczyć Zamawiającemu, wszystkie laptopy: kompletne, fabrycznie nowe z uwzględnieniem
aktualnych technologii, pierwszej kategorii, nieuszkodzone, sprawne technicznie, o wymaganych
minimalnych cechach, parametrach i elementach wyposażenia, nieobciążone prawami osób trzecich;
3)
terminowo wykonać przedmiot umowy oraz oświadczyć, że dostarczony przez Wykonawcę sprzęt
komputerowy jest całkowicie zgodny z minimalnymi wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ;
4)
dostarczyć niezbędne dokumenty gwarancyjne, dokumenty potwierdzające parametry techniczne i
instrukcje użytkowania w języku polskim;
5)
usunąć wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Zamawiającego;
6) do ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w
pełnej wysokości;
7)
zapewnić serwis gwarancyjny - serwis gwarancyjny prowadzony przez Producenta wyposażenia
lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
8)
dostarczyć laptopy spełniające wymagania jakościowe potwierdzone przez producenta w systemie
pełnego zapewnienia jakości stosowanego podczas projektowania, produkcji, badań i końcowej kontroli
wyrobów;
9)
dostarczyć laptopy, które nie były używane, nie były elementem: pokazowym, serwisowanym,
powystawowym, ekspozycyjnym, testowym lub zamiennym;
10) dostarczyć do każdego egzemplarza sprzętu i oprogramowania, odpowiednio kartę gwarancyjną,
licencję, certyfikaty, naklejki (etykiety) oraz instrukcję użytkowania i obsługi w języku polskim, jeśli
zamawiający będzie tego wymagał;
11) wyznaczenia personelu o liczebności i kompetencjach zapewniających terminową i zgodną z
wymaganiami jakościowymi realizację dostawy w umownym terminie;
12) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które w ocenie Wykonawcy
mogą mieć wpływ na realizację Umowy, w szczególności:
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a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
c) wszczęciu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, w którym Wykonawca
uczestniczy jako dłużnik,
d) ogłoszeniu likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
e) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
3. Od wykonawcy wymaga się należytej staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Wykonania przedmiotu
Umowy ze starannością przyjętą w obrocie profesjonalnym, oraz aktualną wiedzą i kwalifikacjami.
4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym
przedstawicielem Wykonawcy.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
6. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz informacji, które
uzyskał w celu realizacji niniejszej Umowy.
8. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy i nie zakończonych rozliczeń z niej wynikających, w okresie
gwarancji jakości, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej
działalności gospodarczej oraz wszczęciu postępowania układowego i upadłościowego, a także innych zmianach
mających wpływ na sytuację ekonomiczną Wykonawcy, pod rygorem skutków prawnych zaniechania, oraz o zmianie
adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres
podany przez Wykonawcę.
9. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych w umowie;
2) uczestnictwa w odbiorach dostaw osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotowego zamówienia;
3) współpracy z Wykonawcą na każdym etapie realizacji niniejszej umowy;
4) odebranie przedmiotu Umowy zgodnego ze Specyfikacją Warunków Zamówienia;
5) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji zadania;
6) terminowa zapłata należnego wynagrodzenia.
§5
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy Zamawiający i Wykonawca, wyznaczają, jako swoich
przedstawicieli odpowiednio:
1) ze Strony Zamawiającego – ……………………………………
2) Ze Strony Wykonawcy –…………………………………………
§6
PODWYKONAWCY
1. Strony ustalają, że Wykonawca wykona zamówienie za pomocą podwykonawców/bez pomocy podwykonawców*.
2. Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres dostawy ……............................
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umowy z podwykonawcą albo jej projektu wraz z
częścią zamówienia dotyczącą dostawy przez podwykonawcę.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za należyte i terminowe wykonanie dostawy przez
podwykonawcę.
* niepotrzebne skreślić
(Zamawiający zastrzega zmianę zapisów § 6 po otwarciu ofert, poprzez dostosowanie zapisów umowy do złożonej
oferty w przedmiocie podwykonawstwa)
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§7
WARUNKI ODBIORU
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Urzędu Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140
Drzycim, we wszystkie dni robocze w godzinach pracy urzędu.
2. Wykonawca wraz dostawą sprzętu przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację sprzętu
komputerowego, karty gwarancyjne, licencje/certyfikaty oraz, jeżeli jest to wymagane, kopie deklaracji
zgodności i naklejki (etykiety), sporządzone w języku polskim w sposób jasny, zrozumiały i czytelny, zgodne
ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy – załącznik do umowy.
3. Potwierdzeniem należytej realizacji przedmiotu Umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. O konkretnym dniu dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem na adres e-mali ug@drzycim.pl przekazując jednocześnie wykaz numerów seryjnych
laptopów, które zostaną dostarczone Zamawiającemu, w ramach zawartej umowy.
5. Zamawiający w momencie odbioru przedmiotu Umowy dokonywać będzie jego oceny jakościowej i
ilościowej zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu umowy” załączonym do umowy.
6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi
przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.
7. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi
przyjęcia przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego towaru wolnego od
wad.
8. Braki ilościowe, brak wymaganych dokumentów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy lub
wady jakościowe stwierdzone w przedmiocie umowy Zamawiający reklamuje w ciągu 10 dni roboczych od ich
stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania, o którym
mowa w zadaniu pierwszym.
§8
WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI, SERWISU
1. Wykonawca gwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego sprzętu jest wolny od wad fizycznych,
prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu umowy –
załącznik do umowy.
2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym sprzęcie, ponosi z t ego
tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone sprzęt:
1) stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej,
2) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie
mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego parametrów zgodnie z szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia z kalkulacją cen jednostkowych – załącznik nr 1, albo jeżeli
dostarczono je w stanie niekompletnym.
3. O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu Umowy Zamawiający informuje Wykonawcę niezwłocznie po
ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień.
4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych sprzętu lub do dostarczenia
sprzętów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.
5. Na sprzęt dostarczony na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres
(zgodnie z ofertą) ……… miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez przedstawicieli
Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego.
6. Strony ustalają , iż okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.
7. Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędna będzie
naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym, przy czym
Zamawiający nie poniesie żadnych kosztów.
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8. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych i prawnych w dostarczonym sprzęcie
Wykonawca:
1) rozpatrzy reklamację w ciągu 5 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia do
Zamawiającego,
2) usprawni wadliwy sprzęt naprawialny lub w przypadku wad nienaprawialnych wymieni na
sprzęt wolny od wad w terminie 14 dni licząc od daty rozparzenia reklamacji lub upływu terminu
wskazanego w pkt 1,
3) przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad sprzętu naprawialnego objętego
gwarancją uprawniony nie mógł z niego korzystać, a w przypadku sprzętu nienaprawialnego
dostarczy sprzęt nowy – wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego
dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na
takie wyroby uległy zmianie,
9. W przypadku odmowy rozpoznania reklamacji lub nie uwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę
Zamawiający może zlecić autoryzowanemu serwisowi sprzętu dokonanie przeprowadzenie badania przyczyny
powstania wady sprzętu. W przypadku, gdy wyniki badań potwierdzi podejrzenie Zamawiającego, że wada
powstała bez winy użytkowania sprzętu wykonawca pokryje koszty związane z badaniem oraz przyjmie do
reklamacji sprzęt zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8 (terminy liczone od dnia powiadomienia Wykonawcy o
wynikach przeprowadzonych badań) oraz zapłaci karę umowną, o której mowa w § 9 ust.3 pkt. 4, w wysokości
1.000,00 zł za każdy zdarzenie,
10. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny prowadzony przez Producenta wyposażenia lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
11. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, jeżeli
Wykonawca wadę zataił.
12. Wykonawca oświadcza, że istnieje możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej
komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego
przedstawiciela
§9
KARY UMOWNE
1. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem
§ 11 umowy.
2. Strony ustalają, że swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy
kształtować będą na zasadzie odpowiedzialności w formie kar umownych określonych w kolejnych postanowieniach
umowy. Kary umowne oblicza się od wartości brutto zamówienia
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują kary umowne w
wysokość:
1) 20% wartości umowy brutto (§ 3 ust. 1 umowy), gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający.
2) 20% wartości umowy brutto (§ 3 ust. 1 umowy), gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
3) 0,20 % wartości umowy brutto (§ 3 ust. 1 umowy) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu
przedmiotu umowy, określony w § 2 oraz niedotrzymania terminu (zwłoki), o którym mowa w § 7 ust. 8 lub
§ 8 ust. 8 niniejszej umowy,
4) 1.000 zł za każdy przypadek o którym mowa w § 8 ust. 9 niniejszej umowy
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 umowy.
6. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie
poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy
poprzez pomniejszenie należnego wynagrodzenia umownego, bez wezwań do zapłaty i wyznaczania dodatkowego
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terminu na ich zapłatę. Jeżeli potrącenie to nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
§ 10
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku:
1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu
urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów
technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty (opisu przedmiotu zamówienia /opisu oferowanego
sprzętu), na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;
2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot
umowy;
3) w razie zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy,
b) siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego
nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach,
c) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
4) zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony lub zmieniony przez
Zamawiającego w przypadku, gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży
w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie
obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
3. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu
stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 - 455 ustawy.
4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności, o których mowa w §10 ust. 1.
5. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Strony ustalają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tym, że:
1) nastąpi rozwiązanie lub otwarcie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
2) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca dostarczy sprzęt nie odpowiadający właściwym dla niego Normom oraz cechom technicznym
określonym w „Szczegółowym opisie przedmiotu umowy” i mimo jednokrotnego wezwania do wymiany lub
naprawy sprzętu nie wywiąże się ze swojego obowiązku wynikającego z treści niniejszej umowy,.
4. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga Strona narusza w rażący sposób
postanowienia Umowy.
5. Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w szczególności zwłokę Wykonawcy w realizacji istotnych zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy i nie wywiązanie się z nich w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego żądania
ich wypełnienia.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia – pod rygorem
nieważności
7. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w części dotyczącej
niezrealizowanej części zobowiązań, chyba, że spełniona część świadczenia nie będzie miała dla Strony
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odstępującej od Umowy znaczenia lub wartości ze względu na brak możliwości osiągnięcia celu określonego w
Umowie. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy
8. Odstąpienie następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia o przyczynie odstąpienia od umowy. Do zachowania
terminu wystarczy nadanie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu w palcówce operatora pocztowego
9. W przypadku stwierdzenia wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, kosztami niezbędnymi do prawidłowego
zrealizowania przedmiotu umowy obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez
odstąpienie.
10. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Z racji zawarcia niniejszej umowy strony oświadczają, że bez zgody drugiej wyrażonej na piśmie nie mogą
dokonywać cesji praw z niej wynikających.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do
przedmiotu umowy..
3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej.
5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz informacji, które
uzyskał w celu realizacji niniejszej Umowy.
6. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy i nie zakończonych rozliczeń z niej wynikających, w okresie
gwarancji jakości, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej
działalności gospodarczej oraz wszczęciu postępowania układowego i upadłościowego, a także innych zmianach
mających wpływ na sytuację ekonomiczną Wykonawcy, pod rygorem skutków prawnych zaniechania, oraz o zmianie
adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres
podany przez Wykonawcę.
7. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
9. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
1) Szczegółowy opis przedmiotu umowy;
2) SWZ wraz z załącznikami;
3) oferta Wykonawcy.

Zamawiający

___________________

Wykonawca

___________________

___________________________
kontrasygnata Skarbnika Gminy
__________________________
akceptacja Radcy Prawnego
Egz. Nr 1,2 – Zamawiający
Egz. Nr 3 – Wykonawca
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