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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

oznaczenie sprawy 271.27.2019 
 

                                 

 WZÓR UMOWY  

 
UMOWA NR ......  

 
W dniu................w Strzegowie pomiędzy: Gminą Strzegowo z siedzibą w Strzegowie przy   

ul. Plac Wolności 32 zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Strzegowo        - mgr inż. Wiesława Zalewskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Radosława Wiśniewskiego 

a  

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

z siedzibą w ............................................................................................................... 

*wpisaną/ym do .........................., prowadzonego przez ...................................................... 

pod nr ................................ zwaną/ym dalej “Wykonawcą”, 

reprezentowaną/ym przez: - ............................................................... 

NIP ..................................... Urząd Skarbowy ................................................, 

 została zawarta umowa następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru 

przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień 

Publicznych Nr ................ data zamieszczenia ……… . 

 
§ 1 

Przedmiot umowy  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni szkolnych: 

1) część 1 - Dostawa wyposażenia multimedialnego pracowni szkolnych 1,  
2) część 2 - Dostawa wyposażenia edukacyjnego pracowni szkolnych 1,  

według ofert stanowiących załącznik do umowy - stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 1 przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i 

w pełni sprawny. 
3. Wykonawca oświadcza ponadto, że wskazany w ust. 1 przedmiot zamówienia jest wolny od 

jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych 
obciążeń   i zabezpieczeń. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyposażenie posiada stosowne certyfikaty i atesty 
wymagane przepisami prawa. 

5. Wykonawca do oferowanego wyposażenia załączy instrukcję obsługi w języku polskim, listy 
punktów serwisowych oraz karty gwarancyjne. Jeśli dokumenty te będą sporządzone w 
języku innym niż polski, wówczas należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. 

6. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy wyposażenie w miejsce wskazane przez  
Zamawiającego, dokona jego uruchomienia oraz przeszkolenia z podstawowej obsługi 
technicznej, 

7. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia wyposażenie do momentu jego 
przekazania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy 
wyposażenia. 

 

                                                
1 - niepotrzebne skreślić. 
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§ 2 
Termin wykonania zamówienia 

1. Wydanie kompletnego, zdatnego do użytku przedmiotu umowy nastąpi w terminie do: 

1) termin dostawy dla części 1: do ….. 2dni od podpisania umowy3 

2) termin dostawy dla części 2: do ….. 2dni od podpisania umowy3 
2. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie 

posiadane przez niego rzeczy służące do korzystania z niego oraz niezbędne dokumenty z 
tym związane. 

3. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub pocztą 
elektroniczną na co najmniej 3 dni robocze przed dostawą.  

4. W przypadku braku zgodności przedmiotu umowy z SIWZ, za datę przedstawienia do 
odbioru uznaje się datę usunięcia tych niezgodności.  

 
§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy 

wynosi:  
1) dla części nr 1 ………… zł netto, VAT …….% …………… zł, brutto ………………… 

zł (słownie: ……………………….…….……………….. zł)3, 
2) dla części nr 2 ………… zł netto, VAT …….% …………… zł, brutto ………………… 

zł (słownie: ……………………….…….……………….. zł)3, 
2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 

umowy wynosi ………… zł netto, VAT …….% …………… zł, brutto ………………… zł 
(słownie: ……………………….…….……………….. zł). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dla danej części zamówienia ma charakter 
ryczałtowy co oznacza, że jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w 
związku z wykonywaniem umowy, w tym koszty transportu, koszty wymiany wadliwego 
wyposażenia na pozbawione wad, koszty serwisu gwarancyjnego. Wykonawcy nie 
przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków 
poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy.  

4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, 
wskazany na fakturze, a zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 

5. Podstawą do wystawienia faktury, stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez żadnych uwag wraz z kompletem 
dokumentów niezbędnych do użytkowania wyposażenia. 

6. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub 
postanowieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej lub podpisania noty 
korygującej.  

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu na konto 
Wykonawcy.  

8. W przypadku zwłoki z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca może 
naliczyć odsetki ustawowe.  

 

§ 4 
Gwarancja rękojmia 

1.   Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:   
1) dla części nr 1 …………4 miesięcy5, 
2) dla części nr 2 …………4 miesięcy5, 
3) dla części nr 3 …………4 miesięcy5, 

                                                
2 - według zadeklarowanego w ofercie (formularzu oferty) terminu dostawy. 
3 - niepotrzebne skreślić. 
4 - według zadeklarowanego w ofercie (formularzu oferty) okresu gwarancji. 
5 - niepotrzebne skreślić. 
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2.  Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po podpisaniu protokołu 
odbioru bez żadnych uwag. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyposażenie objęte przedmiotem Umowy jest nieuszkodzone oraz 
może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Na dostarczone wyposażenie dołączone będą karty gwarancyjne zawierające numery seryjne, 
terminy i warunki ważności gwarancji jeżeli wyposażenie posiada numery seryjne. 

5. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy warunkami ważności gwarancji, a 
postanowieniami niniejszej umowy, bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia 
niniejszej umowy. 

6. Wykonawca wykona na własny koszt wymagane przeglądy okresowe przez autoryzowany 
serwis producenta w siedzibie Zamawiającego przez okres udzielonej gwarancji . W okresie 
gwarancji Wykonawca ponosi koszty wszystkich wymaganym przeglądów gwarancyjnych 
(serwisowych) oraz koszty części i materiałów eksploatacyjnych.  

7. Datę, i godzinę dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Wykonawca, zawiadamiając o 
nim Zamawiającego na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 7 
dniowym wyprzedzeniem.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wyznaczy przeglądu gwarancyjnego lub zaistnieje pilna 
potrzeba wykonania przeglądu gwarancyjnego, Zamawiającemu przysługuje prawo 
wyznaczenia przeglądu gwarancyjnego.  

9. Gwarancja obejmuje wszelkie wady, awarie, usterki powstałe w wyniku używania rzeczy, nie 
wynikające z winy Zamawiającego, która uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie 
przedmiotu gwarancji i wykorzystywanie go do celów, którym ma służyć. 

10. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie gwarancji, 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany części wchodzącej w zakres 
przedmiotu gwarancji na wolną od wad w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania od 
Zamawiającego. 

 11. W przypadku nie wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym w wyznaczonym terminie, 
Wykonawca pokryje koszty naprawy przez inny podmiot - bez utraty gwarancji i naprawi 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego z tego wynikającą. 

12. Ryzyko i koszty wadliwej naprawy przez podmiot trzeci ponosi Wykonawca. 
13. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie wszystkie 

wady, usterki i nieprawidłowości w działaniu. Wykonawca obowiązany jest używać do 
naprawy wyłącznie nowych części zamiennych, zgodnych ze specyfikacją producenta 
wyposażenia. 

14. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany wyposażenia lub jego wadliwego elementu 
na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych jak wyposażenie podlegające wymianie. 

15. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

 

§ 5 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie                 

w  wysokości: 10% wartości wynagrodzenia brutto co stanowi kwotę 

.................................. słownie: ..................................................... . 

2. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia. 

3. W  przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek we wskazanym  terminie,  

Zamawiający  może  zlecić  ich usunięcie innemu  wykonawcy.  W  tym  przypadku  koszty  

usunięcia wad i   usterek,   będą  pokrywane  z  kwoty  będącej  zabezpieczeniem   

należytego wykonania umowy.  

4. Zmiany formy zabezpieczenia mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez 

zmniejszania wysokości. 

5. W terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy 

bez zastrzeżeń Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia. 

6. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady. 
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7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 
 
 

§ 6 
Kary umowne 

1.   Strony ustalają następujące kary umowne: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto umowy                    

z tytułu odstąpienia przez Zamawiający od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca. 

2)    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto umowy za 
każdy dzień zwłoki z tytułu opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy oraz z tytułu 
opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                           
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                    
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

3. Zastrzega się prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, kiedy 
szkoda wynikająca przewyższy wysokość ww. kar umownych lub roszczenie 
odszkodowawcze powstanie z przyczyn innych, niż ww.   

4. Wysokość kar zostanie określona na podstawie wynagrodzenia za poszczególne części 
zamówienia. 

 
§ 7 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego oraz w art. 145 ustawy Pzp, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej niezrealizowanej 
części z ważnych powodów, w terminie do 14 dni licząc od dnia stwierdzenia ich wystąpienia 
przez Zamawiającego. Za ważne powody uważa się przypadki gdy: 
1) termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, 

zostanie przekroczony o więcej niż 14 dni z powodu okoliczności leżących po stronie 
Wykonawcy; 

2) Zamawiający stwierdzi wady fizyczne lub prawne wyposażenia, a Wykonawca nie usunie 
ich  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

3) Wykonawca nie rozpoczął lub nie podjął realizacji przedmiotu niniejszej umowy, mimo 
wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu; 

4) Wykonawca nie realizuje przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z niniejszą umową lub 
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienił sposobu realizacji 
niniejszej umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie 
określonym w tym wezwaniu. 

 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej. 
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3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:  

załącznik Nr 1 – formularze oferty Wykonawcy. 
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta Wykonawcy, dokumenty składane 

przed podpisaniem umowy stanowią integralną część niniejszej umowy. 
5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 
rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą 
do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia 
rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

  WYKONAWCA                                                          ZAMAWIAJĄCY 


