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Projekt 
 

Umowa Nr ………………….. 
 
W dniu …………… r. w Żarnowie pomiędzy: 
Gminą Żarnów z siedzibą 26-330 Żarnów ul. Opoczyńska 5, NIP: 7681717807 
reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy Żarnów – Krzysztofa Nawrockiego przy kontrasygnacie Edyty Belicy – 
Skarbnika Gminy Żarnów,  
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a  ……………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa Wykonawcy) 
z siedzibą w …………………………………………………………………………………… 
NIP: ………………………………. 
reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
zawarto umowę na dostawę sprzętu komputerowego o następującej treści: 
 
Wykonawca został wybrany zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na postawie 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710 z późn. zm.) 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę sprzętu 
komputerowego – dostawa zasilaczy awaryjnych/dostawa komputerów stacjonarnych oraz 
laptopów/dostawa zapory UTM/dostawa serwera.1 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy: 

1) 40 szt. Zasilaczy awaryjnych UPS2  
2) 14 szt. Komputerów stacjonarnych oraz 1- szt. laptopów 3 
3) wielofunkcyjnej zapory sieciowej typu UTM4 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: 

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej umowy; 

2) Formularz ofertowy, stanowiący zał. Nr 2 do niniejszej umowy. 
4. Strony zgodnie postanawiają, iż SWZ wraz z załącznikami, Oferta Wykonawcy oraz 
Umowa z załącznikami stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające, co 
oznacza, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności w ich 
postanowieniach Wykonawca nie będzie uprawniony w żadnym wypadku do ograniczenia 
Przedmiotu umowy, ani zakresu należytej staranności. 

 
§2 

Wykonawca oświadcza, że: 
1) że   znane   mu   są   warunki   wykonania   przedmiotu   umowy  i zobowiązuje się do 

wykonania umowy zgodnie z tymi warunkami; 

 
1 W zależności której części postępowania dotyczy zadania – wykreślić. 
2 Dotyczy 1 części postępowania 
3 Dotyczy 2 części postępowania 
4 Dotyczy 3 części postępowania 
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2) posiada nieograniczone prawo do sprzedaży Zamawiającemu urządzeń oraz licencji 
na korzystanie z oprogramowania, na warunkach określonych w umowie; 

3) że elementy składające się na przedmiot umowy będą fabrycznie nowe, nieużywane, 
wolne od wad, naklejki fabryczne nie mogą być naruszone, pochodzić z oficjalnego 
kanału dystrybucyjnego producenta, oraz, że spełniają wszystkie wymogi dotyczące 
bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawa, 
są dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz posiadają certyfikaty dopuszczające do korzystania z niego na terytorium Unii 
Europejskiej; 

4) że urządzenia i oprogramowanie dostarczone w ramach umowy, nie naruszają praw 
osób trzecich. 

5) że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe i techniczne 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że 
przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z  
zawodowego  charakteru  świadczonych  dostaw  i  usług,  które  wchodzą  w zakres 
wykonania przedmiotu umowy 

 
§3 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 
2. Dokonanie dostawy przedmiotu umowy spełniającego parametry wskazane w opisie 
przedmiotu zamówienia 
3. wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, uwzględniając 
zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami wiedzy i stosowanymi 
normami technicznymi. 
4. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób 
realizujących przedmiot umowy. 
5. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich problemach 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa; 
7. Wykonawca odpowiada za dostarczany przedmiot umowy w czasie transportu. a w 
przypadku uszkodzenia ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody i usunięcie ich 
na własny koszt. 

 
§4 

Termin realizacji 
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania 
umowy, tj. do dnia ……………… 
2. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy przez Wykonawcę uznaje się dzień 
podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego 
końcowego protokołu odbioru. 

 
§5 

Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy SWZ i że stanowi ona 
wraz z ofertą Wykonawcy integralną część niniejszej umowy. 

 
§6 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Dokonanie odbioru przedmiotu umowy dostarczonego zgodnie z umową; 
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2) Współdziałania w realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie; 
3) Zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot umowy. 

 
§7 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia, objętego 
niniejszą umową. 
2. Wykaz Podwykonawców stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
3. Powierzenie podwykonawcom części zamówienia, objętego niniejszą umową, nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
4. 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, ukształtowanie postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników jak za swoje 
własne i nie może zwolnić się z tej odpowiedzialności na podstawie art. 429 Kodeksu 
cywilnego. 

 
§8 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Strony ustalają, że za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie (cena ryczałtowa) w kwocie: 
cena netto ………………………………….zł (słownie: ……………………………………..)  
podatek VAT …………….zł,  
cena brutto …………………. zł (słownie: ……………………………………………….......) 
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT/nie jest podatnikiem VAT. 
3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
5. Wykonawca zapoznał się szczegółowo z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuje 
się wykonać je w całości za umówione wynagrodzenie. 
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. W ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą 
starannością wszystkich czynności i prac wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
7. Określone w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe obowiązuje w całym okresie trwania 
niniejszej umowy i nie podlega zmianie z jakichkolwiek tytułów. 
8. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu umowy obciąża 
Wykonawcę. 
9. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni, licząc od daty przekazania Zamawiającemu 
faktury, wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 
10. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 
Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury. 
11. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 
Zamawiający nie wyraża zgody na odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych za pośrednictwem platformy PEF. 
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12. Wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie przekazane na wskazany rachunek nr 
……………………………………………………………. 
13. Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
14. Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania Wykonawcy. 
15. Zapłata faktury złożonej przez Wykonawcę za roboty wykonane przez Podwykonawców 
nastąpi po dostarczeniu oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
potwierdzającego dokonania zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia wraz z dowodem 
zapłaty. 
16. Za datę zapłaty faktury strony uznają dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji 
swojemu bankowi obciążenia konta na rzecz Wykonawcy. 
17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, Wykonawca na protokole odbioru końcowego opisze zakres oraz wartość robót 
wykonanych przez Podwykonawców. 
18. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia wszelkich 
należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. 
19. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy 
będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 
20. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 
łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z opracowaniem dokumentacji 
technicznej i wykonywaniem robót budowlanych. 
21. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla 
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmy podzielonej płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 
pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. Split payment) przewidzianego 
w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 
2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

a) Jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa powyżej; 

b) Jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 
prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku d towarów i usług. 

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w pkt 2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe 
wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia 
z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na 
rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od 
Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu 
dokonania nieterminowej płatności. 

 
§9 

Odbiór przedmiotu umowy 
1. Odbiór Przedmiot umowy należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Żarnowie, ul. 
Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów 
2. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w godzinach pracy Urzędu Gminy w Żarnowie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego (min. 2 dni wyprzedzenia) 
uzgodnienia terminu dostawy z przedstawicielem Zamawiającego. 
4. Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z: 

1) Kartami gwarancyjnymi producenta (o ile producent przedmiotu umowy 
dostarcza kartę w wersji papierowej); 

2) Instrukcją obsługi i dokumentacją techniczną w języku polskim (o ile 
producent przedmiotu umowy dostarcza wymienione dokumenty w wersji 
papierowej) 
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3) Certyfikatem autentyczności systemu operacyjnego lub innym dokumentem 
potwierdzającym legalność systemu operacyjnego; 

4) Niezbędną dokumentację sprzętu, w tym instrukcje serwisowe o ile 
występują; 

5) Dokumentami/nośniki potwierdzającymi udzielone Zamawiającemu 
licencjami; 

6) Innymi dokumentami niezbędnymi do prawidłowego korzystania przez 
Zamawiającego z przedmiotu umowy zgodnie z celem umowy, w 
szczególności wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

5. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego 
podpisanego przez upoważnione osoby. 
6. Za datę odbioru uważa się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w ust. 5. Protokół, o którym mowa w ust. 5 sporządzony 
zostanie w formie pisemnej, po rygorem nieważności w trzech egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 
7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przedmioty umowy są niezgodne ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub nie są kompletne albo posiadają ślady 
wcześniejszego użytkowania bądź zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi 
odbioru części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół określający przyczyny 
odmowy odbioru i określając w nim termin dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od 
wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.  
8. Protokół odbioru stwierdzający prawidłowość wykonania całości przedmiotu umowy 
podpisany przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron, stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 
§10 

Awarie 
1. W przypadku wystąpienia wad/awarii przedmiotu umowy Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do usunięcia wady/awarii w ramach udzielonej gwarancji. 
2. Wykonawca zobowiązuje się  do rozpoczęcia usuwania wady/awarii w przeciągu 
maksymalnie 12 godzin od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego. Za 
rozpoczęcie usuwania wady/awarii uważa się rozpoczęcie czynności zmierzających do 
usunięcia wady/awarii w trybie zdalnym lub przez przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie 
Zamawiającego. 
3. Strony ustalają, że wezwania do usuwania awarii będą przekazywane Wykonawcy na 
adres e-mail: …….. Za moment otrzymania informacji przez Wykonawcę przyjmuje się datę 
i godzinę przesłania wiadomości e-mail przez Zamawiającego potwierdzonej przez 
operatora adresu e-mail.  Jeżeli informacja została przekazana Wykonawcy po godzinie 
16.00 danego dnia roboczego,  przyjmuje się, że czas reakcji liczony jest od godz. 8.00 
kolejnego roboczego dnia. 
4. Obowiązki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego wynikającego z niniejszego 
paragrafu obowiązują przez okres gwarancji. 

 
§11 

Licencje 
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wszystkie licencje na wszelkie oprogramowania 
dostarczone w ramach przedmiotu umowy uprawniać będą Zamawiającego do korzystania z 
nich w sposób zgodny z celem umowy i nie będą naruszać praw własności intelektualnej 
osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych. 
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż w ramach wynagrodzenia brutto wskazanego w § 
10 ust. 1 umowy udzielone zostają przez producenta oprogramowania lub podmiot przez 
niego upoważniony niewyłączne, rozciągające się na całe terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej i na czas nieoznaczony, na wszystkich polach eksploatacji, znanych w chwili 
zawarcia umowy, licencje na oprogramowanie i ich aktualizacje, których warunki tenże 
producent lub podmiot przez niego upoważniony dołączył do oprogramowania. Licencje, o 
których mowa w zdaniu poprzednim muszą uprawniać do korzystania z oprogramowania 
Zamawiającego. Wykonawca dostarcza oprogramowanie i ich aktualizacje wraz z licencją 
producenta oraz dokumentacją producenta niezbędną do korzystania z oprogramowania i 
ich aktualizacji.  
3. Wszelkie licencje, o jakich mowa w umowie, udzielone zostaną na warunkach 
producenta opisanych oprogramowań, warunki te nie mogą być sprzeczne z 
postanowieniami niniejszej umowy. 
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jeżeli nie jest producentem oprogramowania 
stanowiącego przedmiot umowy, to uzyskał zgodę producenta lub podmiotu upoważnionego 
przez producenta na korzystanie z oprogramowania na zasadach określonych w umowie, w 
tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki licencji. 
5. Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania będącego przedmiotem umowy 
następuje bezwarunkowo w chwili podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego 
odbioru przedmiotu umowy. Udzielenie licencji na korzystanie z aktualizacji oprogramowań 
następuje nie później niż w momencie zainstalowania aktualizacji. 
 

§12 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………. Miesięcznej gwarancji na dostarczony 
przedmiot zamówienia. 
2. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień 
Zamawiającego wynikających z gwarancji producenta urządzeń. 
3. W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady/awarii poprzez jej 
naprawę lub wymianę elementów na nowe wolne od wad – według wyboru Zamawiającego. 
4. Wykonawca ponowi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi równy 
jest okresowi gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi będą dochodzone niezależnie od 
uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 
5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi zaczyna się w dniu następnym licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy o którym w §9 ust. 5. 
6. W przypadku wystąpienia wad objętych rękojmią lub wad objętych gwarancją 
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie ustalonym rzez Strony, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 1 umowy. 
7. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 6 z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający może, po przedłożeniu mu przez 
Wykonawcę stosownych ekspertyz lub opinii technicznych, wyznaczyć Wykonawcy nowy 
termin do usunięcia wady. 
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 6 i 7, Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy naliczając przy tym 
odpowiednie kary umowne. 
9. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w 
ust. 8 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 
10. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie 
na adres e-mail: ………………….. 
11. Termin gwarancji ulega przedłożeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 
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12. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia wystąpienia następujących 
okoliczności: 

1) Zmiany siedziby Wykonawcy, 
2) Zmiany nazwy Wykonawcy, 
3) Wszczęciu postępowania upadłościowego, 
4) Ogłoszeniu swojej likwidacji, 
5) Zawieszeniu działalności. 

 
§13 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w 
przypadku: 

a) Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w §4 
ust. 1 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy 

b) zwłoki w usuwaniu wad w przedmiocie umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony 
od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) zwłoki w rozpoczęciu usuwania awarii/wady w stosunku do terminu o którym mowa w 
§ 14 ust. 2 – w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w 
rozpoczęciu usuwania awarii/wady, 4 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez 
Zamawiającego – w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 500,00 zł za każdy 
dzień zwłoki,  

f) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (w całości lub w części) z powodu 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku 
odstąpienia od umowy (w całości lub w części) przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa §8 ust. 1 
umowy. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości faktycznie poniesionej 
szkody, w tym utraconych korzyści. 
5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i 
wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury 
przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w 
całości Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 
6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z wynagrodzenia Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia dostawy lub 
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. 
7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający może przekazać wedle własnego 
uznania: 

1) W formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ………….. 
2) W formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 §1 Kodeksu cywilnego na adres 

poczty elektronicznej: …………… 
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8. Terminem otrzymania i powiadomienie, o którym mowa w ust. 7 jest: 
1) W przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru; 
2) W przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej – dzień wysłania  pkt 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust.  
9. Łącz.na maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 
przekroczyć 70% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §8 ust. 1 umowy. 

 
§14 

Odstąpienie od umowy 
1. Stosownie do treści art. 456 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający może odstąpić od 
umowy: 
1) 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 wykonanie umowy może 
zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu; 
2) Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy PZP; 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z 
uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca dostarcza przedmiot umowy w sposób niezgodny ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, wskazaniami 
Zamawiającego lub postanowieniami umowy pomimo wezwania 
Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu 
wskazanego w wezwaniu, 

2) Zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, 
3) Wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, 

4) Wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 635 KC. 
3. W przypadkach określonych w ust.2, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności o których mowa w ust. 2. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§15 
Dopuszczalne zmiany umowy 

1.  Zamawiający, poza przypadkami wskazanymi w art. 454 i 455 ustawy PZP, dopuszcza 
następujące możliwości zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania     o 
udzielenie zamówienia: 

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przedłużenie: 

a) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 
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rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do  
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 
publicznej, przy czym przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi 
o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

b) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie mającym wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, przy czym 
przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną 
do wprowadzenia tych zmian, 

c) w przypadku wystąpienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
okoliczności mającej bezpośredni wpływ na niedotrzymanie przez Wykonawcę 
terminu wykonania przedmiotu umowy (w tym opóźnień, przeszkód, utrudnień), 
przy czym przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni 
trwania ww. okoliczności, 

d) w związku ze zmianą umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 
ustawy Pzp o okres niezbędny do realizacji dostawy będącej przedmiotem umowy, 

e) w przypadku zmiany będącej wynikiem zmiany wytycznych do Projektu lub 
umowy o dofinansowanie   Projektu   zawartej   pomiędzy   Zamawiającym, a 
Instytucją która przyznała środki na współfinansowanie projektu w zakresie 
terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji Projektu), 

f) w przypadku wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę opóźnień lub 
braków dostaw materiałów/części/podzespołów/urządzeń niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. niedostępność 
materiałów na rynku, strajki przewoźników, przerwane łańcuchy dostaw) o ile 
okoliczności te mają bezpośredni wpływ na termin wykonania umowy, przy czym 
przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o liczbę dni trwania ww. 
okoliczności, 

2) zmiany w przypadku, gdy przedmiot umowy zaoferowany w ofercie zostanie w 
czasie realizacji umowy wycofany ze sprzedaży/produkcji albo zostanie przez 
producenta zastąpiony nowszym modelem, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
na produkt o nie gorszych parametrach, niż wymagane przez Zamawiającego. W takim 
przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i 
innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu 
pisemnie, iż przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy został wycofany     ze 
sprzedaży/produkcji lub zastąpiony przez producenta nowszym modelem, jednocześnie 
proponując zmiany; 
3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po 
stronie Zamawiającego, w szczególności wskutek zmiany wytycznych do Projektu lub 
umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Grantodawcą, 
który przyznał środki na współfinansowanie projektu w zakresie rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności, 
4) wszelkie zmiany,  które  będą  konieczne  do  zagwarantowania  zgodności  
umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy 
przepisami prawa, w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
wynikającym z tych przepisów. 

2. Zamawiający ponadto przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy 
Wykonawca nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę 
umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i 
złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. 
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3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 
4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 
Zamawiający. 
5. W celu  zmiany umowy,  o której  mowa  w ust.  1,  Strona wnioskująca powinna 
wystąpić  do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany zawierającym 
uzasadnienie oraz załączyć dokumenty lub oświadczenia uzasadniające zmianę, o ile 
występują. Druga strona w terminie 7 dni wyraża zgodę na propozycję zmiany, odrzuca ją 
lub przedstawia własną  propozycję.  W  razie  braku   zajęcia  stanowiska  w  terminie  7  
dni,  uznaje  się,   że propozycja zmiany została odrzucona. 
6. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 
publicznych zmiana danych teleadresowych. 
 

§16 
Postanowienia końcowe 

1.  Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych 
z realizacji niniejszej Umowy. 
2. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień 
publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa. 
5. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony 
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa 
i ustalonych zwyczajów. 
6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
4. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji robót będących przedmiotem 
niniejszej umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego – P. ……………………………. tel. …………………………… 
b) ze strony Wykonawcy - p.................................. , tel. .........................................……….. 

5. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 
7. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:  

a) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
b) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
c) Załącznik nr 3 – Wykaz podwykonawców 

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

Zamawiający              Wykonawca 


