
UMOWA Nr   ……………… 
 

 

W dniu …………..  r. w Zebrzydowicach pomiędzy Gminą Zebrzydowice zwaną dalej 

Zamawiającym, w imieniu której działa: 

 

Wójt Gminy - mgr Andrzej Kondziołka 
 

a wyłonioną w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 

EURO 
 

Firmą ………………………………………………………………………………………………... 
 

mającą siedzibę w …………………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez: 
 

………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………. 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji projekt :  E- oferta – promocja 

multimedialna Gminy Zebrzydowice. 

 
Zakres zadania obejmuje dostawę i montaŜ sprzętu komputerowego oraz multimedialnego tj: 

a/ telewizor plazmowy lub LCD  

b/ odtwarzacz DVD-Blu-Ray 

c/ kserokopiarka A3 

d/ serwer wraz z oprogramowaniem 

e/ tablica LED 

 

§ 2 
 

Termin wykonania przedmiotu umowy określa się do dnia   ………………….. .  . 
 

§ 3 
 

1.  Uprawnionymi do nadzoru realizacji odbioru przedmiotu umowy są przedstawiciele  
 

Zamawiającego : ……………………………………………………………………………… 
 

2.  Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie 

odbioru. 
 

3.  W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przekaŜe uŜytkownikowi wszelkie posiadane  

dokumenty  związane z dostarczonym wyposaŜeniem w tym równieŜ instrukcje uŜytkowania w 

języku polskim. 
 

4.  Do dostarczonych urządzeń Wykonawca obowiązany jest dołączyć atesty i certyfikaty. 
 

5.  Dostarczenie wyposaŜenia powinno odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów  

dopuszczonych do obrotu. 

 

 



§ 4 
 

Strony ustaliły, Ŝe za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  
 

w wysokości ……………………………. zł w tym wysokość podatku VAT …………………… zł . 
 

Słownie: ……………………………………………………………………………… . 
 

§ 5 
 

1.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy. 
 

2.  Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego. 

 

§ 6 
 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta  

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 14  dni od daty otrzymania faktury. 
 

§ 7 
 

1.  Strony postanawiają, iŜ odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 
 

2.  Za wady przedmiotu umowy uwaŜa się jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu  

któregokolwiek z jego elementów w normalnych warunkach nie zawinione przez uŜytkownika. 

Dotyczy to w szczególności pracy sprzętu komputerowego z popularnym i typowym dla niego 

oprogramowaniem. 
 

3.  Okres gwarancji – 24 miesiące 
 

§ 8 
 

Strony postanawiają, iŜ: 
 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 1 % 

wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki. 

2) za odstąpienie od Umowy - w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia umownego. 
 

2. JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający moŜe dochodzić  

odszkodowania uzupełniającego . 
 

§ 9 
 

1.  W przypadku stwierdzenia nienaleŜytego lub nie terminowego wykonania warunków umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 
 

2.  W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny wyraŜonej w pkt 1 Zamawiający ma prawo  

wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu zapłaty kar umownych lub odszkodowania. 
 



§ 10 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy : 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 

leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; odstąpienie w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyŜszych okolicznościach 

2) Wykonawca nie rozpoczął wykonania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 
 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

3. W wypadku odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy,  

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji  

dostarczonego wyposaŜenia oraz według stanu na dzień odstąpienia, który będzie  

podstawą rozliczenia między stronami. 
 

§ 11 
 

1.  W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania 

reklamacyjnego. 
 

2.  Reklamację wykonuję się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
 

3.  Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez Wykonawcę 

roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
 

4.  W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy względnie  

udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca  

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 
 

§ 12 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  Kodeksu  Cywilnego. 
 

§ 13 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                              WYKONAWCA 


