Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Wzór umowy

UMOWA …………………
zawarta w Rozprzy w dniu ............2020 r. pomiędzy następującymi Stronami:
Gminą Rozprza mającą swą siedzibę w Rozprzy, Al. 900 – lecia 3,
NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008
reprezentowaną przez Wójta Gminy Rozprza – Janusza Jędrzejczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza – Bogdana Góreckiego
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a firmą ..................................................................................................
z siedzibą w ..........................................................................................
działającą na podstawie wpisu do:
- KRS pod nr …..............................
reprezentowaną przez :
………………………………………………………..,
lub
- CEDIG
reprezentowaną przez :
……………………………………………PESEL...........………..,
zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na zakup fabrycznie nowych
23 laptopów z oprogramowaniem do projektu "Rozwińmy skrzydła – poprawa jakości
kształcenia w gminie Rozprza" współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020 o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup fabrycznie nowych 23 laptopów z oprogramowaniem
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, treścią zapytania ofertowego oraz z ofertą
złożoną przez Wykonawcę..
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja techniczna urządzenia
załącznik nr 1 do umowy.
3. Wraz z przedmiotem umowy dostarczone zostaną dokumenty gwarancyjne pochodzące
od producenta/ów sprzętu/oprogramowania.
§2
Termin realizacji oraz warunki wykonania umowy
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 zostanie zrealizowany do 05 czerwca 2020.
2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie
wykonania przedmiotu umowy, w tym do udzielenia każdorazowo pełnej informacji
na temat stanu jej realizacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zaistnienia, w formie pisemnej, o
wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na prawidłowe lub
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Jeżeli okoliczności, o

których mowa powyżej uniemożliwią lub utrudnią Wykonawcy prawidłowe lub
terminowe wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od
umowy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wystąpieniu takich
okoliczności. Prawo do odstąpienia od umowy w ww. terminie Zamawiający będzie
miał także w sytuacji, gdy o okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe
lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający poweźmie informację od
innych osób/innych źródeł aniżeli Wykonawca.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy na
każdym etapie jej wykonywania.
5. Odpowiedzialność za niezrealizowanie przedmiotu umowy w terminie jest wyłączona
w przypadku, gdy niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej (np. powódź,
pożar, zamieszki, strajki, długotrwałe przerwy w dostawie energii).
§3
Oświadczenia i zobowiązania stron
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje niezbędne do
wykonania niniejszej umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami oraz z
zachowaniem należytej staranności.
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest pozbawiony wad prawnych a
korzystanie z nich nie będzie skutkować naruszeniem jakichkolwiek praw osób
trzecich.
3. Strony umowy zobowiązują się do współdziałania w celu realizacji niniejszej umowy,
w szczególności zobowiązane są do przekazywania wszelkich informacji, które mają
lub mogą mieć znaczenie dla jej prawidłowego wykonania.
§4
Procedura odbioru
1. Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo
-odbiorczym sporządzonym w dwóch egzemplarzach, dla każdej ze Stron. Protokoły
musza być podpisane przez obie strony i zawierać stwierdzenie, że Zamawiający
przyjmuje przedmiot odbioru bez zastrzeżeń.
2. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony postanawiają, że warunkiem
dokonania odbioru jest zgodność z niniejszą umową (w tym z załącznikami do niej)
wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy;
3. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi w odniesieniu do przedstawionego
przedmiotu umowy, że warunek wskazany w ust. 2 powyżej jest niespełniony
Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie pisemnej odpowiednie zastrzeżenia, zaś
Wykonawca- niezwłocznie po przekazaniu tych zastrzeżeń (jednak nie później niż w
terminie 7 dni od dnia ich otrzymania) – dostarczy ponownie Zamawiającemu,
wskazany element przedmiotu umowy, w wersji uwzględniającej zastrzeżenia
Zamawiającego. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku
do ponownie przekazanego elementu przedmiotu umowy, postanowienie zawarte w
zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio.
§5
Gwarancja
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
2) dostarczenia fabrycznie nowego i kompletnego przedmiotu umowy, tj. wszelkie
akcesoria, niezbędne kable zasilające i sygnałowe, złącza, przejściówki itp. konieczne
do prawidłowego podłączenia, uruchomienia i użytkowania dostarczonego sprzętu;
3) dostarczenia na przedmiot umowy ważnych kart gwarancyjnych (dokumentu
gwarancyjnego), nośników ze sterownikami oraz innej niezbędnej dokumentacji od
producentów, dopuszczającej sprzęt do użytku.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczoodbiorczego bez zastrzeżeń przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za
jakość dostarczonego przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z naprawą
gwarancyjną, w tym kosztów transportu i robocizny. Wykonawca zobowiązany jest do
odbioru sprzętu do naprawy gwarancyjnej i jego zwrotu do siedziby Zamawiającego po
naprawie gwarancyjnej.
6. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o awarii sprzętu w dni robocze w godz. 8.00
– 15.00 telefonicznie lub pocztą elektroniczną e-mail na adres:........................
7. Wykonawca maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia,
dokona skutecznej naprawy sprzętu. W przypadku braku możliwości naprawy w ww.
terminie Wykonawca winien dostarczyć sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach
technicznych.
8. Naprawy gwarancyjne muszą być realizowane przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta. W przypadku napraw gwarancyjnych dokonywanych
przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta wymagane będzie złożenie
przez Wykonawcę stosownego oświadczenia.
9. Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: .......................
o wykonanej naprawie gwarancyjnej podając datę zgłoszenia awarii, datę naprawy,
zakres naprawy jak i numer fabryczny sprzętu, który uległ awarii.
10. W przypadku stwierdzenia niemożliwych do naprawienia wad ukrytych w
dostarczonym sprzęcie/oprogramowaniu Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany
na inny o nie gorszych parametrach w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia
usterki (dotyczy to okresu gwarancji).
11. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji
będzie wydłużony o czas trwania naprawy. W razie, gdy sprzęt będzie naprawiany
więcej niż 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do wymiany sprzętu na
nowy wolny od wad, taki sam lub o nie gorszych parametrach technicznych, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy od Zamawiającego, o którym
mowa w § 7ust. 1.
12. Gwarancja nie będzie ograniczać praw Zamawiającego do:
a) instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń oraz
oprogramowania, zgodnie z zasadami sztuki;
b) dysponowania zakupionym sprzętem/oprogramowaniem, w razie sprzedaży lub innej
formy przekazania sprzętu gwarancja przechodzi na nowego właściciela.
13. Zamawiający zastrzega, że może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
§6
Warunki udzielenia licencji
1. Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu licencji na dostarczone
oprogramowanie na warunkach nie gorszych niż opisane w opisie przedmiotu
zamówienia najpóźniej w momencie dostawy.
2. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka, za szkodę wynikłą z wypowiedzenia
Zamawiającemu licencji przez podmiot uprawniony.

§7
Warunki i terminy płatności wynagrodzenia

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje łączne
wynagrodzenie netto w kwocie …………………… zł netto (słownie…..).
Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT, co daje wartość brutto
w wysokości: ……………………………. zł brutto (słownie…..).
2. Cena jednostkowa netto za 1 fabrycznie nowy laptop z oprogramowaniem wynosi
brutto ………………… zł (słownie:………….) w tym należny podatek VAT.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy, jakie
poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia oraz
obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia w szczególności: wszystkie
obowiązujące w Polsce opłaty celne, podatki (włącznie z podatkiem VAT), inne opłaty
oraz upusty i rabaty, jakich Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu.
4. Płatność za realizację przedmiotu umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni
od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury.
5. Płatność za realizację przedmiotu umowy zrealizowana będzie przy zastosowaniu
metody podzielonej płatności (split payment) na podstawie obowiązujących
przepisów na rachunek Wykonawcy prowadzony przez jego Bank o nr
………………………………………..
6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:
1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej
płatności, o którym mowa powyżej,
2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
7. Należności będą regulowane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
8. Dniem płatności jest dzień wydania przez Zamawiającego polecenia zapłaty do banku,
w którym prowadzony jest rachunek Zamawiającego.
9. Faktury należy wystawić na: Gmina Rozprza, Al. 900- lecia 3, 97 – 340 Rozprza, NIP
771-26-57-59.
10. Wierzytelności przysługujące wykonawcy nie mogą być przedmiotem przelewu na
rzecz osób trzecich bez zgody zamawiającego.
11. W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT Strony umowy zobowiązują się do
podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i wartości brutto
umowy.
12. Strony ustalają, iż w przypadku wszelkich odwołań w Umowie do wynagrodzenia
brutto, należy przez to rozumieć łączne wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust.
1.
13. Wynagrodzenie brutto pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
wykonania Umowy
14. Błędnie wystawiona faktura nie stanowi podstawy do zapłaty. O błędnym wystawieniu
faktury Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. Termin płatności liczony
będzie ponownie od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury, stanowiącej podstawę do zapłaty.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,
c) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości
1% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 7 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia,

2.

3.

4.
5.

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za
wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w ust. 3.
W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy na podstawie złożonego oświadczenia o potrąceniu.

§9
Odstąpienie od Umowy
1. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić w
całości lub części od Umowy, w przypadku:
1) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy;
2) gdy w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek niezbędny
Wykonawcy do wykonania Umowy;
3) gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy;
4) gdy nastąpi po stronie Wykonawcy ograniczenie lub pozbawienie zdolności do
czynności prawnych mające wpływ na realizację Umowy;
5) gdy po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków Wykonawcy
wynikających z Umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli przed
upływem powyższego terminu nie ustanie działanie siły wyższej;
6) gdy po ustaniu siły wyższej Wykonawca nie przystąpił niezwłocznie (najpóźniej w
następnym dniu roboczym) do wykonania Umowy lub nie spełnił swojego
świadczenia wynikającego z Umowy w okresie wskazanym przez Zamawiającego,
liczonym od dnia ustania siły wyższej.
2. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia,
pod rygorem nieważności.

1.

2.
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§ 10
Poufność
Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji,
jakie uzyskały w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem niniejszej umowy,
co, do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako takie
są traktowane przez drugą stronę.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, strona zwróci się do drugiej strony
o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną.
Każda ze stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania
postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na
jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze
stroną.
Zapisy niniejszego paragrafu nie dotyczą informacji stanowiących informację publiczną w
rozumieniu ustawy z dnia 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r.
poz.1330)

1.
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§ 12
Postanowienia końcowe
Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z realizacji niniejszej Umowy, będą
współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia a w przypadku nie dojścia do
porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

