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UMOWA  NR ……….2019

zawarta w dniu ………………2019 r. w Sulikowie, pomiędzy:

Gminą Sulików z siedzibą w Sulikowie przy ul. Dworcowej 5, 59-975 Sulików,
NIP: 615-18-08-708  reprezentowaną przez:
Roberta Starzyńskiego  – Wójta Gminy Sulików
przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Agnieszki Żukowskiej
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
Firmą ………………
z siedzibą w …………………….
o numerze identyfikacji podatkowej NIP ……………, numerze REGON ………, reprezentowaną
przez:
………………….
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1.
Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta
została wybrana w dniu…………………………r. w wyniku udzielenia Wykonawcy zamówienia
publicznego o wartości do 30 000 Euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest  zakup  i  dostawa  sprzętu  komputerowego  –  laptop  wraz
z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego: urządzenie wielofunkcyjne oraz dysk
w ramach zadania pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-
czeskiego – etap I".

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z ofertą i zapytaniem do
złożenia propozycji cenowej, do realizacji całości przedmiotu umowy w terminie do
14 dni od daty zawarcia umowy.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy

własnym transportem i na własny koszt.
2. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6

miesięcy przed dniem składania ofert, nie używany, dobrej jakości, pozbawiony wad oraz
odpowiadający wymaganiom stawianym przez Zamawiającego.

3. Z czynności dostawy przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
sporządzony zostanie przez Wykonawcę protokół odbioru zawierający numery seryjne
dostarczonego towaru podpisany przez Strony.

§ 4
1. Wykonawca zobowiązuje się poinformować o terminie dostawy przedmiotu umowy

Zamawiającego na co najmniej 2 dni robocze przed datą dostawy.
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§ 5
1. Wykonawca udziela ……………miesięcy gwarancji na przedmiot umowy, z możliwością jej

przedłużenia. W dacie odbioru Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny określający
szczegółowe warunki gwarancji, które nie mogą być mniej korzystne od zapisów umowy.
Bieg gwarancji liczy się od daty podpisania przez Strony  protokołu odbioru.

2. Jeżeli gwarancja na przedmiot umowy wystawiona przez ich producenta jest dłuższa od
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, to przyjmuje się gwarancję producenta.

3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do bezpłatnego usunięcia wad i usterek
powstałych w trakcie użytkowania w terminach określonych w dokumencie
gwarancyjnym określającym szczegółowe warunki gwarancji. W każdym przypadku czas
trwania naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni. Terminy rozpoczynają bieg licząc od
daty zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie (nr tel ………………..), faksem (nr
faksu……………….) lub pocztą email (adres email………………………………….)

4. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad i usterek przedmiotu zamówienia w ramach
gwarancji (w tym koszt transportu do serwisu lub koszt przyjazdu serwisanta) ponosi
Wykonawca.

5. W przypadku naprawy sprzętu zawierającego dyski twarde lub awarii dysku twardego –
nośnik danych pozostaje w siedzibie Zamawiającego.

6. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich informacji, które
pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy.

§ 6
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, tj. cena ryczałtowa

wynosi:
Cena brutto ..................................................... zł.
(słownie: ...........................................................)

2. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  obejmuje  i  pokrywa  wszelkie  koszty  związane  z
realizacją niniejszej umowy a w szczególności: koszty dostawy, transportu, rozładunku.
Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty wynikłe w trakcie realizacji umowy jeżeli
okażą się niezbędne do realizacji zamówienia.

§ 7
1. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury po wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktur będzie podpisany przez Strony protokół odbioru.
3. Należność Wykonawcy oparta na prawidłowo wystawionej fakturze, zgodnie

z formularzem oferty zostanie przelana na konto w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego .

4. Na fakturze w pozycji dotyczącej nazwy towaru powinien być m.in. zapis zawierający
nazwę i numer projektu: Projekt pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne
pogranicza polsko-czeskiego – etap I” (Cz.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001245),
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

§ 8
1. Odpowiedzialność za przedmiot umowy od momentu dostawy do podpisania przez

Strony protokołu odbioru ponosi Wykonawca.
2. Przedmiot umowy niezgodny z wymaganiami określonymi w umowie i zapytaniu

ofertowymlub z wadami, Wykonawca zobowiązuje się odebrać z siedziby
Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia tego faktu przez
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Zamawiającego telefonicznie, faksem lub e-mailem i dostarczyć przedmiot umowy
zgodny z wymaganiami lub pozbawiony wad. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje
się do poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych.

3. Osobami zobowiązanymi do stałego nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………, telefon ……………..…..;
2) ze strony Wykonawcy: ………………………………………….., telefon ………………….. .

§ 9
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się

zapłacić kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w  wysokości  20  %  wartości  umownej  brutto,  określonej  w  §  6  ust.  1  gdy
którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca,

b) w  wysokości  0,5  %  wartości  umownej  brutto,  określonej  w  §  6  ust.  1,  za
niezrealizowanie w całości przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości
brutto wadliwego artykułu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, zgodnie z wartościami
zawartymi w formularzu oferty.

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może  odstąpić od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o
tych okolicznościach bez jakichkolwiek konsekwencji w tym kar ani odszkodowań.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11
1. Wszelkie zmiany Umowy, mogą nastąpić  za  zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej w

postaci  aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nienormowanym niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla

siedziby Zamawiającego.

§ 12
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem
2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

                     Wykonawca                                                                                               Zamawiający


