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WZÓR UMOWY NR ……………… 

 
W dniu ……….……. w Zębowicach,  

pomiędzy Gminą Zębowice, ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice,  

reprezentowaną przez Waldemara Czaja – Wójta Gminy Zębowice, przy kontrasygnacie Jadwigi 

Sajdyk – Skarbnika Gminy Zębowice,  

NIP: 576-15-53-241 

REGON: 531413053` 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, 

a 

…......…………....…..…………. z siedzibą w ………........…………., …......……………., NIP 

………………., 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą, 

  

w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podst. art. 2 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r.  
poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej pzp, na realizację zadania dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. projektu grantowego 
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zawarto umowę 
następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania 
polegającego na dostawie dodatkowego wyposażenia do sprzętu komputerowego 

• torba do laptopa  – 29 szt., 

• mysz komputerowa do laptopa - 29 szt., 

• słuchawki bezprzewodowe – 34 szt., 

• pendrive – 34 szt. 
2. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi na podstawie Zapytania Ofertowego dla postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy dodatkowego wyposażenia sprzętu 
komputerowego w ramach unijnego projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z 
rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, oferty Wykonawcy i zapisów 
niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie, o którym mowa  
w § 2 ust. 1 umowy oraz przy zachowaniu należytej staranności. 

4. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 2 
umowy należy, także: 

1) dostawa przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, 
2) dostawa przedmiotu umowy fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad 

konstrukcyjnych, materiałowych i prawnych, 
3) przekazywania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy.  
4) przekazywanie protokołów odbioru Zamawiającemu. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy Zamawiającemu w dniach i godzinach 
ich pracy, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

2. Sprzęt zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego wraz z: 



 

1) kartami gwarancyjnymi, 
2) dokumentami określającymi zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis  

w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 
3. Wykonawca dzień wcześniej przed zaplanowaną dostawą poinformuje Zamawiającego o 

planowanym terminie dostawy Sprzętu do siedziby Zamawiającego na adres e-mail: 
…….............. lub tel………….. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu Umowy, Zamawiający może 
odmówić jego odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie, w zależności od wyboru 
Zamawiającego, do wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na wolny od wad, w terminie 
uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż  
14 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu wady. W przypadku 
stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Wykonawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia  
w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, nie dłuższym jednak niż 7 dni 
roboczych od dnia stwierdzenia braków. 

5. Dokumentem potwierdzającym odbiór końcowy przedmiotu umowy będzie protokół końcowy 
odbioru dostawy. 

§ 3 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto za realizację przedmiotu 
umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w niniejszym postępowaniu. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi brutto …………......………………………….. 
(słownie ………………………………………) 

3. Wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu wynagrodzenie jest ostateczne i niezmienne  
do końca realizacji przedmiotu umowy oraz obejmuje wszelkie koszty poniesione przez 
Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków  
w tym podatku VAT oraz które obejmują koszty wydania i odebrania przedmiotu umowy,  
w szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do siedziby 
Zamawiającego, opłaty za transport, załadunek, wyładunek, oraz dokumentację niezbędną  
do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy oraz realizację obowiązków spoczywających  
na Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji w tym serwis w okresie gwarancyjnym. 

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, po wykonaniu 
całości przedmiotu umowy, które potwierdzone zostanie Protokołem końcowym odbioru dostawy 
podpisanym przez obie strony. 

5. Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana przez Zamawiającego 
przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 14 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Dane do wystawienia faktury:  
Nabywca: Gmina Zębowice, ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice, NIP 576-15-53-241.  

Odbiorca: Gmina Zębowice, ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice. 

7. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy jest ………. 
8. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktowania się z Zamawiającym jest 

…………………………………………………. 

§ 4 

Zamawiający nie udziela zaliczek. 

§ 5 

Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy. 

§ 6 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt zgodnie z wymaganiami  
w specyfikacji warunków zamówienia i zgodnie ze złożoną ofertą na Sprzęt wskazany  
w § 1 ust. 1 na okres 24 miesięcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy. Okres 
gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu końcowego odbioru dostawy. 
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2. W trakcie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu 
gwarancyjnego. Serwis gwarancyjny powinien być świadczony przez serwis autoryzowany 
producenta. 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca pozostaje w zwłoce w terminie wykonania przedmiotu umowy, który został 

określony w § 2 ust. 1 więcej niż 7 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez 
Zamawiającego informacji o upływie 7-dniowego terminu zwłoki w realizacji dostawy 
Sprzętu. 

2) Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje 
swoje zobowiązania umowne i pomimo pisemnego lub przesłanego drogą elektroniczną 
wezwania otrzymanego od Zamawiającego nie przystąpił do realizacji umowy zgodnie  
z jej warunkami w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej 
okoliczności. 

3) W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez wskazania 
uzasadnionej przyczyny odbioru dostarczonego sprzętu i pomimo pisemnego lub przesłanego 
drogą elektroniczną wezwania nie przystąpił do czynności odbioru w terminie 7 dni  
od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Wykonawcę w wezwaniu na przystąpienie przez 
Zamawiającego do odbioru dostarczonego sprzętu. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym jest mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i winno zawierać 
uzasadnienie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy, gdy Wykonawca nie 
wywiązuje się w sposób właściwy ze zobowiązań ciążących na nim z mocy postanowień umowy,  
po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń umowy oraz usunięcia 
skutków naruszeń uprzednio zaistniałych i bezskutecznym upływie jednostronnie wyznaczonego 
odpowiedniego terminu ich usunięcia. 

5. W przypadku powzięciu przez Strony informacji o braku możliwości realizacji umowy bez szkód 
dla Zamawiającego lub Wykonawcy, Strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem stron 
rozliczając zrealizowaną część zamówienia na zasadach określonych w umowie. 

6. Rozwiązanie Umowy, o którym mowa ust. 4 i 5 następuje w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

  § 8 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy,  
w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy  
za każdy dzień zwłoki, 

2) zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub zgłoszonych w okresie 
gwarancji i rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego  
w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy lub za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2. 

4) za rozwiązanie umowy w przypadku, po którym mowa w § 8 ust 4 w wysokości 15 % nie 
zrealizowanej części zamówienia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn,  
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 3 ust. 2. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 
przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto. 



 

§ 9 

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 10 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane pisemnie pod rygorem nieważności. 
2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa  

na ważność umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie 
postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy. 

3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach 
określonych poniżej: 

1) zmiana terminu umowy - w przypadku: 
a) niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia  
i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej 
(klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.); 

b) niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia 
przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru 
(przyjęcia) przedmiotu umowy lub nieobecnością osób niezbędnych do dokonania 
odbioru przedmiotu zamówienia. 

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg 
realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu  
o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty. 

2) Zmiany porządkujące i informacyjne postanowień umowy, w szczególności związane  
ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy 
i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 
organizacyjnych, choroby, wypadków losowych). 

4. Zmiany, o których mowa w pkt 3 ust. 2 wymagają jedynie zgłoszenia drugiej stronie pisemnie lub 
drogę elektroniczną. 

5. Pozostałe zmiany w umowie mogą być dokonywane tylko pisemnie w formie aneksu pod rygorem 
nieważności. 

§ 11 

Ewentualne sporne sprawy dotyczące umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
PZP. 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Zamawiającego i dla Wykonawcy. 
 
 
         ZAMAWIAJĄCY   WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
       KONTRASYGNATA                                                                                                                                      


