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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w Lwówku Śląskim w dniu …………………. r. pomiędzy: 

Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 25A,          

59-600  Lwówek Śląski, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Mariolę Szczęsną  

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy i Miasta Lwówek Śląski -  Julity Marchewka 

zwanym dalej „Zamawiający”  

a  

…………………… zam. ……………………….., legitymujący się dowodem osobistym  

seria ………………, wydanym przez …………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

zwanymi dalej w treści umowy „Stronami”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: 

„Dostawę projektora multimedialnego z ekranem projekcyjnym dla Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski” 

zgodnie z art. 4 ust. 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest dostawa projektora multimedialnego z ekranem 

projekcyjnym  na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

1.1. Na przedmiot zamówienia składa się: przywóz, wniesienie do siedziby Urzędu Gminy 

i Miasta Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A pok. 108 – zgodnie z zapytaniem 

ofertowym i złożoną ofertą. 

 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Odkryj geologiczne skarby Górnych 

Łużyc i Dolnego Śląska!“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Saksonia 2014 - 2020. 

Realizacja umowy prowadzona będzie zgodnie z zakresem i warunkami określonymi 

w zapytaniu ofertowym i w ofercie, której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

3. Dostarczony sprzęt musi posiadać instrukcje obsługi lub podręcznik użytkownika 

oraz kartę gwarancyjną zgodną z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

4. Wykonawca oświadcza, że urządzenia  dostarczone w ramach realizacji Przedmiotu 

Zamówienia będą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji, nie były przedmiotem 

przestępstwa i w chwili wydania nie będą przedmiotem przestępstwa oraz nie były dotychczas 

aktywowane, odnawiane ani w inny sposób użytkowane. 

5. Integralną częścią niniejszej  umowy stanowić będą niżej wymienione dokumenty według 

następującego pierwszeństwa: 
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a) Zapytanie ofertowe; 

b) oferta Wykonawcy. 

6. Za uszkodzenia sprzętu będącego przedmiotem Umowy, powstałego w trakcie transportu, 

wniesienia - odpowiada Wykonawca.  

7. W przypadku spowodowania uszkodzeń dostarczonego sprzętu lub mienia będącego 

własnością Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest  do ich usunięcia w ciągu 2 dni 

od wezwania przez Zamawiającego, pod rygorem uczynienia tego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

§2. 

1. Termin dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu Umowy określonego w § 1 ustala się 

zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w formularzu oferty, tj.:  

– 14 dni od daty podpisania umowy  

Dostarczenie sprzętu innego niż podane w opisie przedmiotu zamówienia będzie 

skutkowało uznaniem przez Zamawiającego, że Wykonawca nie dotrzymał 

zadeklarowanego terminu dostawy. 

 

§3. 

1. Przedmiot zamówienia będzie podlegał odbiorowi. 

2. Zamawiający dokona odbioru dostarczonego sprzętu, podczas którego zbada właściwości i 

parametry tego sprzętu pod kątem zgodności z zapytaniem ofertowym oraz ofertą 

Wykonawcy. 

3. Po pozytywnym odbiorze Zamawiający podpisze protokół odbioru - będący 

potwierdzeniem zrealizowania przez Wykonawcę całości zamówienia. 

4. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad fizycznych lub niezgodności dostarczonego 

sprzętu z ofertą Zamawiający zażąda dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, 

wyznaczając termin na wykonanie tego obowiązku z zastrzeżeniem § 2 ust. 1.  

 

§4.   

1. Za wykonanie czynności  określonych  w  § 1, Wykonawcy  przysługuje wynagrodzenie 

brutto za realizację zamówienia w kwocie ……………… PLN (słownie złotych: 

……………………. i …………. złotych), w tym należny podatek VAT.  

2. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta 

oferta.  

3. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

zadania niezbędne do jego prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, 

w szczególności wynikające z zapytania ofertowego oraz złożonej oferty. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe w całym okresie umowy i nie będzie podlegać 

zmianom  z zastrzeżeniem § 8 umowy.  

 

§5. 

1. Rozliczenie nastąpi, w oparciu o  fakturę wystawioną po dostarczeniu sprzętu będącego  

przedmiotem zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru. 
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2. Termin płatności faktur: do czternastu (14) dni licząc od daty dostarczenia przedmiotu 

zamówienia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, tj.: protokołem odbioru, 

o którym mowa w ust. 1 oraz dostarczeniu Zamawiającemu faktury.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, będzie przekazane na rachunek bankowy 

Wykonawcy o numerze ……………………………………. 

4. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko 

poprzez aneks do umowy podpisany przez Strony umowy. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może udzielić na rzecz osób trzecich cesji 

jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§6. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Dostarczenie, wniesienie urządzeń do siedziby Zamawiającego wskazanej w §1 umowy na 

własny koszt i ryzyko do miejsca/pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 

2. Wykonywanie czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego 

w § 1 ust. 1 z materiałów własnych, z należytą starannością, zgodnie z zapytaniem 

ofertowym, swoją ofertą, przepisami p.poż., bhp i przepisami prawa, a także bieżącymi 

(roboczymi) ustaleniami z Zamawiającym. 

3. Odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane podczas realizacji umowy oraz przy 

usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji. 

4. Niezwłoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat 

powstałych w związku z wykonywaniem czynności wynikających z realizacji umowy oraz 

wyjaśniania zgłoszonych uwag i zastrzeżeń w terminie ustalonym przez Strony. 

 

§7. 

Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej 

sumy (kara umowna) w następujących przypadkach i wysokościach:  

1.  Zamawiający, zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

2.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4  ust. 1 umowy; 

b) za opóźnienie w dostawie - w wysokości 50 PLN, licząc za każdy dzień opóźnienia 

od daty określonej w § 2 ust.1 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  

i gwarancji  - w wysokości 50 PLN, licząc za każdy dzień od daty wyznaczonej 
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na usunięcie wad. 

3.  Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej 

umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, 

że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę 

z należności Wykonawcy. 

4.  Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 

10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; gdy kara umowna 

przekroczy 10%, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy. 

5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§8. 

1.  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi sytuacja, której 

Zamawiający ani Wykonawca nie przewidział na etapie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania. 

2.  W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną 

dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 

3.  Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane 

przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.  

4.  Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 3 podlega unieważnieniu. 

 

§9. 

1. Okres gwarancji na dostarczone urządzenie  wynosi  ….…  miesięcy, licząc od daty 

popisania protokołu odbioru.  

2. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy wszystkich elementów dostarczonego 

sprzętu. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest ponadto bezpłatnie 

wykonywać wszelkie ewentualne naprawy.  

3. Udzielona gwarancja musi uwzględniać: 

• Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii uniemożliwiającej 

korzystanie z podstawowych funkcji sprzętu  – max. 4 dni.  Czas na wykonane naprawy 

nie może przekroczyć 10 dni  licząc od momentu zgłoszenia awarii (dotyczy 

wszystkich dni tygodnia) 

• Informacje dotyczące awarii/usterek/błędów zgłaszane będą przez Zamawiającego 

telefonicznie lub pocztą elektroniczną na numery/adresy serwisowe Wykonawcy 

określone w umowie/karcie gwarancyjnej. 
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4. Warunki w zakresie minimalnym określonym w nin. paragrafie wynikać będą 

z uzgodnionej z Zamawiającym karty gwarancyjnej, którą Wykonawca wystawi przy 

podpisaniu umowy i która stanowić będzie zał.  do umowy.  Warunki gwarancji nie mogą 

w sposób nieuczciwy ograniczać uprawnień Zamawiającego, np. poprzez określenie 

wymogu zakupu np. materiałów eksploatacyjnych, środków czystości wyłącznie u 

Wykonawcy, pod rygorem utraty gwarancji.  

5.  Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy przedmiotu umowy. W przypadku, gdy 

wystąpi konieczność wykonania trzeciej naprawy sprzętu (podzespołów głównych), 

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć nowy sprzęt o nie gorszych parametrach 

technicznych i cechach użytkowych. Okres gwarancji w takim przypadku liczony będzie 

od początku, tj. od terminu dostarczenia i zainstalowania nowego egzemplarza. 

6.  Wykonawca ponosi koszty dojazdów do czynności wykonywanych przez niego 

w okresie gwarancji. 

7.  Każda czynność podejmowana w okresie gwarancji  musi być udokumentowana. Protokół 

z tych czynności winien być akceptowany przez Zamawiającego. 

 

 

8.  Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

zamówienia, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, przez okres 12 

miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru. 

 

§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. 

2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 3 

i 4 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy; 

b) gdy stwierdzone wady będą skutkowały tym, że użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem będzie niemożliwe; 

c) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z: niniejszą umową, zapytaniem 

ofertowym lub wskazaniami Zamawiającego; 

d) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy; 

e) zajdą okoliczności określone w § 7 ust. 4 umowy. 

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

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 
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§ 11. 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

  

§ 12. 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowiązana skierować 

konkretne roszczenie na piśmie. 

2. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia 

w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w 

terminie, o którym mowa w ust. 1, Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową. 

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 14. 

Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                              WYKONAWCA: 

 


