
 

 

                                                          UMOWA NR PR/…/2022                                 Załącznik nr 3 

 

Zawarta w dniu ....................... w ................................. pomiędzy: 

Gminą Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice  

posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 555-19-08-755 

zwaną dalej  ZAMAWIAJĄCYM,  reprezentowanym przez: 

        Wójta Gminy Chojnice – Zbigniewa Szczepańskiego 

przy kontrasygnacie    Skarbnika Gminy Chojnice – Aleksandry Wojcieszyńskiej 

a  

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

z siedzibą w .......................................... ul. ........................................................................., 

posiadającym/ą numer identyfikacji podatkowej NIP........................................................,  

zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

1. ...................................................................................... 

2. ...................................................................................... 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                    

w trybie podstawowym bez negocjacji została zawarta umowa o następującej treści:  
 

 
§ 1 

1. Na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: Zakup i dostawa 392 laptopów w ramach projektu grantowego                                           

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach określonych 

w niniejszej umowie oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach do niej 

dostawę zgodnie z zakresem rzeczowym objętym niniejszym zamówieniem. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie przedmiotu umowy przy dołożeniu należytej staranności i przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz 

zgodnie ze złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

oraz obowiązującymi normami branżowymi; 

b) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania przedmiotu 

umowy; 

c) dostarczenie instrukcji obsługi oraz kart gwarancyjnych w języku polskim. 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a) udzielanie Wykonawcy informacji koniecznych do realizacji przedmiotu umowy; 

b) odbiór urządzeń i terminowa zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest SWZ oraz oferta Wykonawcy. 
 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SWZ.   



 

§ 2 

1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 przysługuje 

wynagrodzenie brutto w kwocie ………………..…. zł (słownie: …………………………) w tym 

podatek VAT w wysokości ….. %. 
 

2. Cena obejmuje całość nakładów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

3. Płatność z tytułu realizacji zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane 

przez Wykonawcę za dostarczony i odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy, po 

dokonaniu jego odbioru, w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury. 
 

4. Fakturę należy wystawić na dane Zamawiającego. 
 

5. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy, o którym 

to mowa w § 5 poniżej. 
 

6. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 3 

Strony ustanawiają osoby upoważnione do kontaktów i nadzoru nad realizacją przedmiotu 

umowy: 

1) z ramienia Wykonawcy: 

2) z ramienia Zamawiającego: 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 90 dni od dnia 

zawarcia niniejszej umowy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zawiadomi pisemnie/mailowo Zamawiającego, z co najmniej 3-dniowym 

wyprzedzeniem o gotowości wydania przedmiotu umowy. 
 

2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności 

przedstawicieli stron umowy w terminie ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego               

i Wykonawcy. 
 

3. Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez 

zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron umowy i sporządzony w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla 

Zamawiającego. 
 

4. W przypadku stwierdzenia wad/usterek dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny 

od usterek. 
 

5. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie 

odpowiada opisowi zawartemu w SWZ, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 



 

dokonania zmian zgodnie z opisem, lub wymiany przedmiotu umowy na zgodny z opisem 

przedmiotu umowy. 
 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 zostanie sporządzony protokół stwierdzający 

zaistniałe usterki lub niezgodności w stosunku do postanowień niniejszej umowy. Protokół 

sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

a) dostarczony sprzęt jest kompletny i spełnia wymagania określone we właściwych 

przepisach prawa, a także że spełnia warunki podane przez Zamawiającego; 

b) nie istnieją żadne przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające zawarcie 

umowy przez Wykonawcę, a także należyte wykonanie przedmiotu umowy; 

c) posiada stosowną wiedzę, doświadczenie, zasoby kadrowe oraz ekonomiczne,                 

a także w przypadku gdy wymagają tego istniejące przepisy posiada pełne 

uprawnienia, w tym zawodowe, pozwalające na należyte wykonanie umowy. 
 

2. Wraz z urządzeniami zostaną przekazane:  

a) karty gwarancyjne w języku polskim, 

b) instrukcje obsługi w języku polskim. 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres … miesięcy od dnia odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia świadczonej na miejscu u klienta. 
 

2. Jeżeli w okresie gwarancji Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady przedmiotu umowy, 

uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji pocztą elektroniczną. Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia 

reklamacji. Jeżeli w terminie 3 dni od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego 

Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie 

złożył z chwilą upływu tego terminu. 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad przedmiotu umowy  

w terminie 3 dni roboczych, od dnia zgłoszenia reklamacji. 
 

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na własny koszt wadę przedmiotu umowy 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez 

Zamawiającego. 
 

5. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić                    

w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 4. 
 

6. Prace polegające na usunięciu wady będą prowadzone w terminach uzgodnionych  

z Zamawiającym. 
 

7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady przedmiotu umowy.  



 

8. Usunięcie wady zostanie każdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez 

Strony. 
 

9. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją lub jego części 

albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 4 lub określonym na podstawie ust. 5 

albo też nie wykona prawidłowo usługi gwarancyjnej, Zamawiający będzie uprawniony do 

samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt                 

i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia objętego kontraktem                            

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za niedokonanie naprawy gwarancyjnej urządzenia lub jego wyposażenia w terminie 

określonym w § 7 ust. 4 (lub ust. 5) niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

3) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy                           

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy. 
 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 

1) każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia objętego kontraktem                

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego                           

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy. 
 

3. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych                                      

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy. 
 

5. Potrącenia, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonywane z faktury po pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy. 
 

6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa                  

w ust. 5, kary umowne i inne należności wynikające z umowy będą zapłacone w ciągu       

30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 
 

7. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy równowartości 25% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust. 1 umowy.  

 

§ 9 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:  

 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 



 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy,  

 gdy zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy,  

 gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez podania uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie, 

 w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy, Zamawiający może od umowy 

odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. 

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności gdy:  

 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy, 

 Zamawiający będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, 

 Zamawiający nie przystąpi do sporządzenia protokołu odbioru dla niniejszego 

zamówienia. 
 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                   

o powyższych okolicznościach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 10 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz 

2) oferta Wykonawcy. 

 

§ 11 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą umowy                   

w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością 

dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 

b) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

c) przerwa w realizacji powstała z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

d) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy  po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem, 

e) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 

f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

g) wystąpienie siły wyższej, 

h) zmiana parametrów przedmiotu zamówienia, 



 

i) przeszkody i trudności formalno-prawne, 

j) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niemożnością dotrzymania terminu 

realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż                

o czas trwania tych okoliczności. 
 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień 

umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego i wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej 

umowie. 
 

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące 

podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 
 

6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich 

wprowadzenie. 
 

7. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 

 na którą Strony nie miały wpływu; 

 przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy; 

 której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć; 

 której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron. 
 

8. Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub 

okoliczności wymienionych poniżej: 

 wojnę, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazję, działania 

nieprzyjaciół zewnętrznych; 

 bunt, akt terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę 

domową; 

 amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie 

radioaktywne; 

 zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż personel 

Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców; 

 katastrofy żywiołowe takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny, działania 

wulkaniczne, powodzie, epidemie. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 



 

zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1740 z późn. zm.). 

 

§ 13 

Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą starały 

się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane 

zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY 

 

 


