
 

 

Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

UMOWA NR … 

zawarta w Wąsoszu w dniu .......... roku pomiędzy: 

Gminą Wąsosz, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz 

NIP: 693-19-40-501, REGON: 411050617 

reprezentowaną przez: 

Pawła Niedźwiedzia - Burmistrza Wąsosza 

przy kontrasygnacie 

Jadwigi Rodzewicz - Skarbnika Gminy Wąsosz 

zwaną  dalej „Zamawiającym” 

a …………………………………………………….. 

 reprezentowanym przez: 

……………………………………………………….. 

NIP: 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

w rezultacie  wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie z art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) prowadzonego w ramach   Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z 

rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: Dostawa sprzętu 

komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w 

rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.  

2. Niniejsza umowa obejmuje realizację zamówienia zgodnie specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) oraz 

ze złożonym Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy. 

 

§ 2 

Oświadczenia stron 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie współdziałał z Wykonawcą w celu profesjonalnej realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i sposobu realizacji dostawy przez Wykonawcę. 

3.  Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie Przedmiotu Umowy 

w ramach rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym zgodnie z SWZ 

oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy. 



 

4. Wykonawca oświadcza, iż dostarczany przez niego Przedmiot Umowy będzie posiadać wszelkie niezbędne 

atesty, certyfikaty i będzie spełniać wszelkie wymogi wynikające z odpowiednich przepisów oraz 

ustanowionych norm jakościowych.  

 

§ 3 

Osoby odpowiedzialne i przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: 

     …………………… tel. …………………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: 

    …………………… tel. …………………… 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nastąpić może po pisemnym zawiadomieniu przez 

    drugą stronę i nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Termin wykonania umowy i warunki dostawy 

1. Dostawę stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca wykona w terminie ……………... dni od dnia 

podpisania umowy. 

2. Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z następującymi warunkami:  

              1) Przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy, nie noszący znamion użycia, niezniszczony, 
 nieuszkodzony, pełnowartościowy; 
 2) Organizacja transportu i odpowiedzialność za transport Przedmiotu Umowy do siedziby 
 Zamawiającego oraz koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy; 
 3) Wykonawca zabezpieczy Przedmiot Umowy na czas transportu w następujący sposób: 
 elementy dostawy zostaną dostarczone w oryginalnych opakowaniach, dodatkowo 
 zabezpieczonych przed uszkodzeniem podczas załadunku, transportu i rozładunku. 
 
3. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
akceptującego prawidłową realizację Przedmiotu Umowy.  
4. Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy, jeżeli dostarczony towar nie będzie spełniać 
wymogów określonych w SWZ i złożonym Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy  – 
w takim wypadku protokół zostanie podpisany z uwagami, a Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia 
niezgodności. Odmowa odbioru Przedmiotu Zamówienia z powodu, o którym mowa w tym ustępie, 
powoduje zwłokę Wykonawcy. 
5. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonych elementów Przedmiotu Umowy termin ich usunięcia 
rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego), a 
kończy z dniem przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy wolnego od wad. Zgodnie z przepisami 
kodeksu cywilnego termin realizacji reklamacji winien być możliwie najkrótszy, niepowodujący po stronie 
Zamawiającego nadmiernych trudności, przestoju w pracy/realizowanych zadaniach w związku z brakiem 
danego elementu. 
 

§ 5 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym obliczonym jako suma cen 

poszczególnych pozycji składających się na przedmiot umowy. 

2. Strony ustalają następujące wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy (stanowiącą załącznik do 

niniejszej umowy), wynoszące: 

netto (bez podatku VAT): ……………………………………………………..….. zł. 

słownie: ………………………………………………………………………..……………. 



 

brutto (łącznie z podatkiem VAT): ………………………………………..…….. zł* 

słownie: ………………………………………………………………………………….….. 

3. Wynagrodzenie jednostkowe brutto jest niezmienne przez czas trwania umowy i uwzględnia w swej 

wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: koszty transportu i rozładunku oraz wszelkie inne 

koszty, które Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu umowy, jeśli występują. 

 

§ 6 

Rozliczenie i płatności 

1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury doręczonej przez Wykonawcę. 

2. Za datę doręczenia faktury uważa się dzień doręczenia do siedziby Zamawiającego. 

3. Należności będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni 

od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

4. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Wykonawcy. 

5. Zapłata za przedmiot umowy będzie realizowana metodą podzielonej płatności, o której mowa w art. 108a 

ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 

6. Faktyczny odbiór zrealizowanej dostawy zostanie udokumentowany poprzez pisemny protokół odbioru 

zadania sporządzony i podpisany przez obie strony umowy, który będzie załącznikiem do faktury. Jeśli 

wykonawca nie załączy w. wym. dokumentu do faktury, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania się 

z wypłatą wynagrodzenia. 

 

§ 7  

Podwykonawstwo 

1. Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

następującemu/ym Podwykonawcom/om …………………………………………………………………………………………….. 

tel. ................................................................. w następującym zakresie  powierzanej części zamówienia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie przedmiotu umowy nie stanowi zmiany 

umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania 

i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 

1) projektu umowy o podwykonawstwo,  

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi a także zmian tej umowy, w terminie 7 dni od  dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

5. Wykonawca zobowiązuje się iż : 

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o  podwykonawstwo,  

każdorazowo przedłożą  Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym  podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca  dołączą zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o  podwykonawstwo o treści 

zgodnej z  projektem umowy, 

2) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo przedłożą Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 



 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z  wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.  Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000 zł. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź 

inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

7. 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, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi. 

9. W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

10. Zamawiający ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni: 

1) w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo (i projektu jej zmiany): 

 a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ); 

 b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 7 ust. 8, 

11. Zamawiający ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 8 

Gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych, materiałowych i 

wykonawczych.  

2. Wykonawca udziela …………………….. miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy dostawy. Gwarancja 

biegnie od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo – odbiorczego akceptującego odbiór Przedmiotu 

Umowy.  

3. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca w odpowiedzi na powiadomienie o wadzie zgłoszone przez Zamawiającego, które nastąpi 

najpóźniej w terminie 5 dni od daty jej wykrycia (za pośrednictwem korespondencji na adres email), 

zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie przez Zamawiającego do dnia przekazania Zamawiającemu wolnego od 

wad elementu, na własny koszt (z uwzględnieniem kosztu transportu). 

4. Okres gwarancji danego elementu dostawy będzie przedłużony o czas, w którym element ten nie będzie 

używany z powodu wystąpienia wady przez czas naprawy. Wykonawca udziela dodatkowej gwarancji na te 



 

elementy dostawy, które zostaną wymienione na nowe lub naprawione w okresie obowiązywania gwarancji 

(nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych).  

5. Potwierdzeniem udzielonej gwarancji z uwzględnieniem warunków opisanych w Umowie są dokumenty 

gwarancyjne do elementów Przedmiotu Umowy wskazanych w Formularzu ofertowym, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§ 9 

Odszkodowania i kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w 

podanych wysokościach: 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy – w wysokości 20 % wartości umownej brutto. 

b) w przypadku w opóźnieniu w realizacji dostawy – w wysokości 0,5% wartości niedostarczonych 

przedmiotów za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 4. 

c) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu 
określonego w § 7 ust. 8; 
d) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w 
wysokości 1000 zł za każdy przypadek; 
e) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 1000 zł za każdy przypadek z osobna; 
f) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (§ 7 ust. 9) w wysokości 

500 zł za każdy przypadek; 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Zapłata kar umownych nastąpi każdorazowo w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich 

zapłaty wraz z notą obciążeniową. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiadać będzie wobec 

Zamawiającego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Całkowita łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu kar umownych, ograniczona jest 

do 35% całego wynagrodzenia brutto z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 

Umowy.  

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) wykonawca nie przystąpił do realizacji dostawy i nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie 

Zamawiającego do jej rozpoczęcia, 

b) wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy lub też nienależycie wykonuje 

swoje zobowiązania umowne wobec Zamawiającego, 

c) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności 

uzasadniających odstąpienie. 

 



 

§ 11 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w szczególności w przypadku braku dostępności 

któregokolwiek z artykułów. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania 

równoważnego. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uznaje artykuł o parametrach i właściwościach nie 

gorszych, niż opisane w treści zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować w formie 

pisemnej Zamawiającego o braku dostępności danego produktu i zaproponować rozwiązanie jego zdaniem 

równoważne. Wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego na zastosowanie rozwiązania równoważnego. 

 

§ 12 

 Sprawy sporne 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla 

Zamawiającego. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 


