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UMOWA (wzór) 

Numer umowy ...................../.................... 

zawarta w dniu .............................. w ..............................................  

pomiędzy: 

 
Gminą Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, NIP 639-196-7777, REGON 276258470  

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: 

Annę Iskała - Wójta Gminy Nędza 
przy kontrasygnacie Katarzyny Paszenda - Skarbnika Gminy Nędza 

a 

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

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

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

zwany dalej Wykonawcą 
 

§ 1 
Podstawa prawna zawarcia umowy 

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego – zamówienie o wartości poniżej 130 000 zł 
netto. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Szacunkowa wartość 
zamówienia została określona w drodze szacowania ceny. 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania prowadzonego w nawiązaniu do art. 2 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. DZ.U. z 2019, poz. 2019 z późn.zm.), 
tj. bez stosowania przepisów ustawy dla zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych (netto) na dostawę 
sprzętu komputerowego pn.: 

„Zakup i dostawa 25 komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu grantowego:  
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 2 
Przedmiot umowy i zasady realizacji 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa 25 komputerów przenośnych (laptopów) w ramach 

projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

2. Wykonawca dostarczy sprzęt, którego parametry będą zgodne (lub wyższe) z opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym integralną część umowy. 

3. Zakres zamówienia obejmuje transport, rozładunek i wniesienie sprzętu 

komputerowego/oprogramowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

4. Dostarczony sprzęt/oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone i 

nieobciążone prawami osób trzecich. 

5. W dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz dostarczonego 

oprogramowania/sprzętu komputerowego wraz z numerami seryjnymi urządzeń oraz wszelką 
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dokumentację dostarczoną przez producenta urządzeń w szczególności karty gwarancyjne, instrukcje 

obsługi w języku polskim. 

6. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem na następujący adres poczty elektronicznej: ug@nedza.pl  

7. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający jest zobowiązany dokonać sprawdzenia ilości 

dostarczonego sprzętu komputerowego/oprogramowania. 

8. Odbioru ilościowego dostarczonego towaru dokonują w dniu dostawy wyznaczeni przedstawiciele 

Wykonawcy i Zamawiającego. Na potwierdzenie tej czynności zostanie sporządzony i podpisany przez 

każdą ze stron protokół odbioru. 

9. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych Protokołów odbioru wystawionych przez Wykonawcę. 

10. Niezgodność jakościową dostarczonego przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest 

zgłaszać Wykonawcy na piśmie lub drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady i/lub 

usterki. 

11. W przypadku reklamacji Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia lub jego 

część bez wad w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. 

12. Dokonanie odbioru sprzętu komputerowego/oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

13. Dla oprogramowania komputerów Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niewyłącznej licencji 

Zamawiającemu lub przeniesienia na Zamawiającego niewyłącznego uprawnienia licencyjnego 

zgodnego z zasadami licencjonowania określonymi przez producenta. 

14. Oferowane oprogramowanie musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji legalności oprogramowania bezpośrednio 

u producenta w przypadku, jeśli poweźmie wątpliwości co do legalności jego pochodzenia 

§ 3 
Czas trwania umowy 

1. Termin zakończenia robót ustala się na …………………. dni, licząc od daty podpisania umowy. 
2.  Zamawiający dopuszcza wcześniejszą dostawę oprogramowania komputerowego po uprzednim 

uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym. 

 § 4 
Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy odbiór sprzętu komputerowego/oprogramowania  oraz zapłata na 

rzecz Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia. 

§ 5 
Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zapewnienie właściwego, uprawnionego i wykwalifikowanego personelu do wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy, 

b) zorganizowanie zaplecza dostawy, 

c) przeprowadzenie dostawy w terminie i czasie uzgodnionym z Zamawiającym lub jego 

przedstawicielem, 

d) ścisła współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w tym 

informowanie Zamawiającego o okolicznościach mogących wpłynąć na jakość dostawy lub 

opóźnienie terminu jej wykonania, 

e) niezwłoczne usuwanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania dostawy, 
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f) zgłoszenie wykonania dostawy do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i 

zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

§ 6 
Podwykonawstwo 

1. Strony umowy ustalają, że dostawy zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź  

z udziałem Podwykonawców. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 

następującym podwykonawcom: 

a) Nazwa podwykonawcy: …………………... 

Opis powierzonej części zamówienia: …………………….. 
Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na   
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie) 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do 

sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich 

koordynacji. 

§ 7 
Osoby upoważnione do realizacji umowy 

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:  

Agnieszka Kania-Kała 

telefon do kontaktu: 32 66 60 486  

e-mail: agnieszka.kania.kala@nedza.pl 

Dominika Stein 

Telefon do kontaktu: 32 66 60 490 

e-mail: dominika.stein@nedza.pl 

Wykonawcę reprezentować będzie: 

- ................................................... (dane osoby) 

telefon do kontaktu: ...................................................  

e-mail: ...................................................  

§ 8 
Wartość umowy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie robót będzie wynagrodzenie 
to jest: ……………….  złotych netto (słownie: ………………………………………………………….)  plus podatek VAT     
w kwocie:  ……………..…………złotych (słownie: ……………………………………………………………….)    
łącznie:………………..  złotych brutto (słownie: ………………………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie składniki cenotwórcze. 

mailto:epiasna-panicz@baborow.pl
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
niniejszego zamówienia, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 
określonego w § 2 niniejszej umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia bez wad, 
sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

5.  Faktura VAT zostanie wystawiona na Gminę Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, NIP 639-
196-7777. 

§ 9 
Warunki płatności 

1. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowej  

2. Zapłata końcowa nastąpi przelewem w terminie do 14 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót z kompletnymi dokumentami 
odbiorowymi. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 10 
Kary umowne 

1.  Strony postanawiają, że formą odszkodowania z tytułu zawinionego przez Wykonawcę niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części będą kary umowne. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w całości, w wysokości 0,1% całkowitego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

licząc od dnia upływu terminu dostawy określonego w umowie; 

b) za zwłokę w usunięciu wad zgłoszonych reklamacją bądź obowiązków gwarancyjnych w wysokości 

0,1% całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za 

każdy dzień zwłoki; 

c) za zwłokę w realizacji obowiązków gwarancyjnych w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki; 

d) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy brutto, określonego w § 8 ust. 1 

Umowy. 

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za nieuzasadnione odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy. 

4.  O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował 

Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia 

kary. 

5.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

6.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% 

wynagrodzenia umownego. 
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§ 11 
Gwarancja i rękojmia – w zakresie części I 

1. Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji producenta na przedmiot umowy – zgodnie z 

warunkami przedstawionymi w ofercie i niniejszej umowie. 

2. Gwarancja zostaje udzielona w formie „door-to-door” wraz z dostępem do dedykowanej strony 

internetowej umożliwiającej sprawdzenie aktualnego statusu naprawy po podaniu numeru seryjnego 

urządzenia.  

3. Zamawiający dopuszcza gwarancję w formie „On-Site”. 

4. Realizacja obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę będzie się odbywała na następujących 

warunkach: 

a) okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag, 

b) gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, a w przypadku braku możliwości naprawy wymianę towaru 

lub jego podzespołu na nowy i ewentualnie poniesienie kosztów transportu, 

c) Wykonawca, w okresie gwarancyjnym, zapewni bezpłatny dojazd serwisanta do Zamawiającego, 

bezpłatny transport sprzętu do i z serwisu, 

d) w okresie gwarancji serwis dostarczonego sprzętu będzie realizowany nieodpłatnie, 

e) Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji, 

f) zgłoszenie usterek następuje w dni robocze w godzinach od ……. do …… poprzez stronę internetową 

pod adresem ……………………….. lub pod numerem telefonu .............................., 

g) osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach serwisu 

gwarancyjnego jest Pan/Pani ............................................, 

h) Wykonawca ze swej strony zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonej w okresie gwarancji wady 

nieodpłatnie na swój koszt w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, chyba że nie będzie to możliwe z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku Strony ustalą inny termin usunięcia wad. 

W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia 

wad w formie naprawy lub wymiany towaru lub jego podzespołu na nowy w ramach gwarancji na 

koszt Wykonawcy, 

i) jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dokonał napraw towaru lub 

nastąpiła wymiana towaru objętego gwarancją lub jego istotnego podzespołu na nowy, termin 

gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru naprawionego lub wymienionego sprzętu, 

j) maksymalnie 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego sprzętu, wyłączające dany 

sprzęt z eksploatacji uprawniają do zadania wymiany sprzętu na nowy; 

k) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub wymiany towaru lub jego podzespołów bez względu 

na wysokość związanych z tym kosztów, 

l) odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w 

sprzęcie w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszystkie inne wady fizyczne 

towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady 

te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji, 

m) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie gwarancji, jeśli wniósł 

reklamację przed upływem okresu gwarancji. 

5. Warunki gwarancji określają dokumenty gwarancyjne przekazane Zamawiającemu wraz z protokołem 

odbioru oraz niniejsza umowa. W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii 

pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 

§ 12 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
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przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej od dnia odstąpienia umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym również, gdy: 

a) Wykonawca nie wykonał dostawy w wyznaczonym terminie 

b) w toku odbioru przedmiotu umowy stwierdzono, że przedmiot umowy zawiera wady i pomimo 

wyznaczenia terminu ich usunięcia Wykonawca ich nie poprawił lub nie przystąpił do ich 

usunięcia, 

c) zwłoka w realizacji przedmiotu umowy przekracza 5 dni, 

4. Jeżeli Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą w zakresie przewidzianym postanowieniami 

umowy, a współdziałanie to jest konieczne do wykonania Umowy, Wykonawca jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapewnienia koniecznego 

współdziałania i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 5 dni, z 

zagrożeniem odstąpienia od umowy w razie jego bezskutecznego upływu. W wezwaniu Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać dokładnie brak wymaganego współdziałania i jego wpływ na realizację 

umowy. Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności 

wezwania. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi protokół inwentaryzacji dostarczonego sprzętu wg stanu na dzień odstąpienia 

od umowy, 

b) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, 

zobowiązany jest do dokonania odbioru sprzętu oraz do zapłaty wynagrodzenia za to 

wyposażenie, które zostało dostarczone do dnia odstąpienia. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie ma wpływu 

na obowiązek zapłaty zastrzeżonych kar umownych. 

7. Odstąpienie od umowy dokonane przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie. 

§ 13 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania 

zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku 

zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość 

netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona 

na podstawie nowych przepisów, 

2. Zamawiający przewiduje zmianę terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku 

wystąpienia przeszkód związanych z pandemią COVID-19 lub innych wydarzeń o nadzwyczajnym 

charakterze. 

3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14 
Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla siedziby 
Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 
prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie 
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jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy 
pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną 
korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.  

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn.zm.).  

4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.  

 

........................................... ......................................... 
(Wykonawca)  (Zamawiający) 

 

 


